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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας,προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων εικοστού έκτου και 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), όπως κυρώθηκε με το άρθρο
2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),
γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και 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» (A’ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο
3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-

Αρ. Φύλλου 2798

σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
ι. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 4),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ιβ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιε. της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),
ιστ. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009),
ιζ. της υπ’ αρ. 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),
ιη. της υπ’ αρ. 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),
ιθ. της υπ’ αρ. 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).

27894

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 1647).
3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1780).
4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1869).
5. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 1988).
6. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2087).
7. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό
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της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2168).
8. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35120/6.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β’ 2168)» (Β’ 2211).
9. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35463/9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β’ 2168)» (Β’ 2217).
10. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36857/13.6.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2277).
11. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.37992/17.6.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2401).
12. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40381/27.6.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
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Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2601).
13. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.42887/7.7.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2767).
14. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών
αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’
171), για το χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και
31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1640).
15. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επανέναρξη
και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β’ 1867), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/29.5.2020 όμοια κοινή
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.02020 κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β’ 1867)»
(Β’ 2037).
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16. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33452/29.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Μέτρα για την ασφαλή
επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2085).
17. Την υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
τους» (Β’ 1739).
18. Την υπ’ αρ. 55591/ΓΔ4/13.5.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας
«Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων
σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» (Β’ 1846).
19. Την υπ’ αρ. Φ.251/60473/Α5/21.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας
και Εσωτερικών «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών
εξετάσεων 2020, γραπτών ή προσφορικών» (Β’ 1967).
20. Τις από 4.5.2020, 13.5.2020, 16.5.2020, 20.5.2020,
25.5.2020, 27.5.2020, 28.5.2020, 29.5.2020, 2.6.2020,
5.6.2020, 10.6.2020, 11.6.2020, 12.6.2020, 15.6.2020,
18.6.2020, 19.6.2020, 26.6.2020, 2.7.2020, 7.7.2020 και
10.7.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
21. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων,
προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την
περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
22. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.44075/11.7.2020 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:
Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων
δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών,
των ακόλουθων αποστάσεων:
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ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ȾȰȴ

-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.19
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.41
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.42
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
/47.43
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
/47.51
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ
ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.52
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.53
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.54
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.59
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.61
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ ʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.62
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ
ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.63
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.64
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.65
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Ɉɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ
ʃʐʌʀʘʎ ʖʙʌʉʐ
(ʋʄɻʆ ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ)

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

Ʌʄɻɽʐʍʅʊʎ ɲʏʊʅʘʆ
(ʅɿʃʏʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ):
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɸʎ

ȶʘʎ 20 ʏ.ʅ.

4 ɳʏʉʅɲ

Ȱʋʊ 20 ʏ.ʅ. ɹʘʎ 100 ʏ.ʅ.

4 ɳʏʉʅɲ + 1 ɳʏʉʅʉ ɲʆɳ 10
ʏ.ʅ. ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ɳʆʘ
ʏʘʆ 20 ɹʘʎ 100 ʏ.ʅ.

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.71
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.72
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.75
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ,
ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ, ɺʙʘʆ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ
ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.76
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.77
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ
ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.78
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.79
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ ʃɲɿ
ɲʌʖɸɿʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ/91.01
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ/77.21
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆ/77.22
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ/77.29
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ/85.53
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.53.11 ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ
ʍʏʉʐʎ ʃʑʌɿʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʋʄɻʆ ʏʘʆ
ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.59.13.06 ɶɿɲ
ɇʖʉʄɹʎ/Ⱦɹʆʏʌɲ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ (ɅȵȻ), ɶɿɲ
ʏʉʐʎ ʃʑʌɿʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʋʄɻʆ ʏʘʆ
ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
ɇʖʉʄɹʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɹʘʆ (ɇȵȾȰɀ) ʃɲɿ ɇʖʉʄɹʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ Ƀɷɻɶʙʆ
Ƀʖɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ȵʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ ADR (ɇȵȾɃɃɀȵȵ)
-ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ/93.13
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʘʅɲʏɿʃɼʎ ɸʐɸʇʀɲʎ (ʋɿʄɳʏɸʎ
ʃ.ʄʋ.)/96.04.10.00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27897

ȱʆʘ ʏʘʆ 100 ʏ.ʅ.

12 ɳʏʉʅɲ + 1 ɳʏʉʅʉ ɲʆɳ 15
ʏ.ʅ. ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ɳʆʘ
ʏʘʆ 100 ʏ.ʅ.

ȱʆʘ ʏʘʆ 300 ʏ.ʅ.

1 ɳʏʉʅʉ ɲʆɳ 10 ʏ.ʅ. ɲʆɳ
ʊʌʉʔʉ
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-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ,
ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ/96.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ/96.04.10.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
/96.04.10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɲʍɳɺ/96.04.10.05
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʍʙʅɲʏʉʎ (ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ,
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʅɸ ʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎ ʃɲɿ
ʐʋɹʌʐɽʌɸʎ ɲʃʏʀʆɸʎ/96.04.10.06
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ/96.09.19.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ
ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ/96.09.19.08
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
(ʏɲʏʉʐɳɺ)/96.09.19.09
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉʄɿʍʅʉʑ ɸʃʃʄɻʍɿʙʆ,
ɲɿɽʉʐʍʙʆ ʃʄʋ (ɶɿɲ ɶɳʅʉʐʎ, ɴɲʋʏʀʍɸɿʎ,
ʃɻɷɸʀɸʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ)
/96.09.19.16
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ
ʍʙʅɲʏʉʎ (piercing)/96.09.19.17
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʉʋʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʙʄɻʍɻʎ ɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ
ɴɲʌɻʃʉʂɲʎ
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ «ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɸʆʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops in a shop)
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ (do it yourself and
home improvement) ʋʉʐ ʋʘʄʉʑʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ ɸʀɷɻ (ʖʌʙʅɲʏɲ, ʍɿɷɸʌɿʃɳ,
ʇʐʄʉʐʌɶɿʃɳ, ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɳ, ɹʋɿʋʄɲ,
ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʃɼʋʉʐ, ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ,
ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎ ʃ.ʄʋ.)
- ɀɸʅʉʆʘʅɹʆɸʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʅɸ
ʉʌɿʉɽɸʏɻʅɹʆʉ ɼ ʅɻ ʉʌɿʉɽɸʏɻʅɹʆʉ ʖʙʌʉ
ɹʃɽɸʍɻʎ, ɸʆʏʊʎ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʃɹʆʏʌʘʆ
(malls), ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆ ʖʘʌɿʙʆ ʃɲɿ
ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ (outlets)
- Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ
ɸʃɽɹʍɸʘʆ/82.30 (ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ
ɸʃɽɸʏɻʌʀʘʆ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʍʏʉʆ
ʃʑʌɿʉ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ɹʃɽɸʍɻʎ)
-ȱʄʄɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ
ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ, ʊʋʘʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
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- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ɸʆʊʎ ɲʏʊʅʉʐ ɲʆɳ 15 ʏ.ʅ. ʃɲɿ ɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ
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ʏʌʉʔʀʅʘʆ (ʐʋɸʌɲɶʉʌɹʎ [super
markets], ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ, ɿʖɽʐʉʋʘʄɸʀɲ,
ʔʉʑʌʆʉɿ, ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲ), ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ,
ʋʌɲʏɼʌɿɲ ʐɶʌʙʆ ʃɲʐʍʀʅʘʆ, ʍʐʆɸʌɶɸʀɲ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ
ȵʀɷʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
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-ȴɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʉʐ ʅɻ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑ ʉʐʌɳʎ ɳʆʘ ʏʘʆ ʋɹʆʏɸ (5) ɲʏʊʅʘʆ.

Ɉɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ɸʅɴɲɷʉʑ ʃʐʌʀʘʎ ʖʙʌʉʐ
(ʋʄɻʆ ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ ʋ.ʖ. ɶʌɲʔɸʀɲ, ɲʋʉɽɼʃɻ,
ʖʙʌʉɿ ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ) ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

ɀɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ
ʋɸʄɲʏʙʆ

Ȱʆɳ 20 ʏ.ʅ.

ȶʆɲʎ (1)

-ȵʅʋʉʌɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ (malls)
-ȵʃʋʏʘʏɿʃɳ ʖʘʌɿɳ
-ȵʃʋʏʘʏɿʃɳ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ (outlets)
ȵʀɷʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ/56.10
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ/56.30
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ/92.00

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ/56.10
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ/56.30
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ/92.00
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Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉ ɼ
ɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿʉ ʖʙʌʉ
-Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɸʄɲʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ
ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ɸʆʊʎ ʋɸʄɳʏɻ ɲʆɳ 2 ʏ.ʅ. ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ʘʔɹʄɿʅɻʎ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ (ɇɏȵȵȿ).
-Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɸʄɲʏʙʆ ɷɸʆ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉʆ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ʅɹɶɿʍʏʉ ɲʌɿɽʅʊ ʋɸʄɲʏʙʆ ʋʉʐ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ɳɷɸɿɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ.
-ɇɏȵȵȿ =ɉȵ +ȸȵ
ȸ ʐʋɲʀɽʌɿɲ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ (ɉȵ) ɸʀʆɲɿ ʏʉ ɸʅɴɲɷʊʆ ʏɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ɸʃʏʊʎ
ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʊʋʉʐ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ɲʆɲʋʏʑʇɸɿ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ.
ȸ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼ ɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿɲ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ (ȸȵ) ɸʀʆɲɿ ʏʉ ɸʅɴɲɷʊʆ ɸʆʏʊʎ
ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʊʋʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʆɲʋʏʐʖɽʉʑʆ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ.
-ȸ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʖʌɼʍɻʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ ɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿɲʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ
(ȸȵ) ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɲʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʋʄɸʐʌɳ ɼ ʋʄɸʐʌɹʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ
ʋʄɳʏʉʐʎ (Ʌ) ʃɲɿ ʑʗʉʐʎ (ɉ) ʍɸ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ ɼ
ɲʀɽʌɿʉ ʋʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʔɲɿʌɸɽɸʀ/ʉʑʆ.
- Ƀɿ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉɿ ʖʙʌʉɿ ɸʆʏʊʎ ɸʅʋʉʌɿʃʉʑ ʃɹʆʏʌʉʐ ɻ
ʋʉʄʐʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ɼ ʐʋɸʌɲɶʉʌʙʆ, ɸʇʉʅʉɿʙʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ
ʍʃʉʋʉʑʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ, ʅɸ ɲʆʉɿʃʏʉʑʎ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʏʘʆ ɶɸɿʏʆɿɲɺʊʆʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ.
Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ ɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿʉ
ʖʙʌʉ
-Ɉʉ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ɴɳɽʉʎ (Ȳ) ʋʉʐ ʉʌʀɺɸɿ ʏɻʆ ȸȵ ɸʀʆɲɿ ɷɿɳʍʏɲʍɻ
ʃɳɽɸʏɻ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʋʄɸʐʌɳ (Ʌ) ʃɲɿ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ɸʇɼʎ:
ɲ) Ʉʋʉʐ ʏʉ ʑʗʉʎ (ɉ) ʏʉʐ ɲʆʉʀɶʅɲʏʉʎ ш 2 ʅɹʏʌʘʆ ʏʊʏɸ ʏʉ ɴɳɽʉʎ (Ȳ)
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ (Ȳ)=1,6 ɍ (Ʌ). ȸ ȸȵ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʏʉ ɶɿʆʊʅɸʆʉ (Ʌ) ɍ (Ȳ)
(Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 1).
ɴ) Ʉʋʉʐ ʏʉ ʑʗʉʎ (ɉ) ʏʉʐ ɲʆʉʀɶʅɲʏʉʎ ш 1 ʅɹʏʌʉʐ ʏʊʏɸ ɴɳɽʉʎ (Ȳ)
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ (Ȳ)=0,8 ɍ (Ʌ). ȸ ȸȵ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʏʉ ɶɿʆʊʅɸʆʉ (Ʌ) ɍ (Ȳ)
(Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 2).
ɶ) Ƀɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɲ ʃɲɿ ɴ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʍʐʆɷʐɲʍʏɿʃɳ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ ʅɸ ɲʆʉʀɶʅɲʏɲ ʍɸ ɷʑʉ ʃɲɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ
ʋʄɸʐʌɹʎ (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 3).
8

27900

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ/56.10
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ/56.30
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ/92.00
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ɷ) Ɉɲ ʐʋʉʍʏʐʄʙʅɲʏɲ ɼ ʉɿ ɷɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃɹʎ ʍʏɼʄɸʎ ɹʘʎ ʋʄɳʏʉʎ 0,5
ʅɹʏʌʉʐ ʋʉʐ ɷɿɲʃʊʋʏʉʐʆ ʏɻʆ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏɻʎ ʋʄɸʐʌɳʎ (Ʌ) ɷɸʆ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʃɲɿ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆ ʏʉ ɸʀʃʉʍɿ
ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (20%) ʏɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʏɻʎ ʋʄɸʐʌɳʎ.
-ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʆʉʀʇɸɿ ɻ ʉʌʉʔɼ ʏʉʐ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ (ʃɿʆɻʏʊ ʋʌʉʍʏɹɶɲʍʅɲ), ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɽ’ ʊʄɻ ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʏʉʐ ɲʃɳʄʐʋʏʉʐ ʖʙʌʉʐ.
-ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊʃʄɿʍɻ ɹʘʎ ʉʃʏʙ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (8%) ʍɸ ʃɳɽɸ ɷɿɳʍʏɲʍɻ.
ȵɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ
ʐʋɲʀɽʌɿʉ ʃɲɿ ɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿʉ ʖʙʌʉ
-Ⱦɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɻ ɷɿɳʏɲʇɻ ʏʘʆ ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʘʎ ɸʇɼʎ:
ɲ) Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ɷɸʆ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ʃɲʆɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ, ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 0,70 ʅɹʏʌʉʐ (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 4).
ɴ) Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ, ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ, ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 1,10 ʅɹʏʌʉʐ (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 5).
ɶ) Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ, ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 1,70 ʅɹʏʌʉʐ (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 6).

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ

ȵɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ
ʃʐʌʀʘʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ
-Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɸʄɲʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ
ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ɸʆʊʎ ʋɸʄɳʏɻ ɲʆɳ 2,20 ʏ.ʅ.
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ʘʔɹʄɿʅɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ.
- Ⱦɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɷɿɳʏɲʇɻ ʏʘʆ ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʘʎ ɸʇɼʎ:
ɲ. Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ɷɸʆ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ʃɲʆɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 0,90 ʅ. (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 7).
ɴ. Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 1,20 ʅ. (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 8).
ɶ. Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 1,80 ʅ. (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 9).
- ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊʃʄɿʍɻ ɹʘʎ ʉʃʏʙ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (8%) ʍɸ ʃɳɽɸ ɷɿɳʍʏɲʍɻ.
-Ʌɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ (takeaway) ʃɲɿ delivery ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ

ʋʉʏʙʆ ɲʋʊ ʃʐʄɿʃɸʀʉ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐ

ʏʘʆ ɽɸɲʏʙʆ.

/56.10.19.06

-ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ.

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʆʏʀʆɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ/56.29.20.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʋʉʏʙʆ ɲʋʊ ʃʐʄɿʃɸʀʉ
ɶɻʋɹɷʉʐ/56.10.19.05

-ɏʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʋɸʄɲʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5)
ʅɹʏʌʉ.

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ȾȰȴ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
(catering)/56.21
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃʏɼʅɲʏʉʎ
ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ.
ɶɳʅʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ)/93.29.11.03
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ. ɶɳʅʘʆ ʃɲɿ
ʍʐʆɲʔʙʆ)/93.29.19.01
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ȵɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʏɻʆ ʋʌʉʍʔʉʌɳ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ɲʋʊ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʑʋʉʐ catering
- Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɸʄɲʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ
ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ɸʆʊʎ ʋɸʄɳʏɻ ɲʆɳ 2,20 ʏ.ʅ. ʊʏɲʆ
ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ
-Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɸʄɲʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ
ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ɸʆʊʎ ʋɸʄɳʏɻ ɲʆɳ 2 ʏ.ʅ. ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ɲɷɸɿʉɷʉʏʉʑʅɸʆɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ.
-Ⱦɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
(ʌʉʏʊʆʏɸʎ/ʏʌɲʋɹɺɿɲ ʃ.ʄʋ.) 1,7 ʅɹʏʌɲ.
- ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊʃʄɿʍɻ ɹʘʎ ʉʃʏʙ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (8%) ʍɸ ʃɳɽɸ ɷɿɳʍʏɲʍɻ.
- Ʉʏɲʆ ɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʘʆ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏʉʐ
ʅʋʉʐʔɹ, ʏʊʏɸ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ-ʍɸʌɴɿʏʊʌʉʐʎ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ, ʖʘʌʀʎ ʆɲ ɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ ɸʋɲʔɼ ʉ ʋɸʄɳʏɻʎ ʅɸ ʏɲ ʍʃɸʑɻ
ʍɸʌɴɿʌʀʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋʌʉʍʔɸʌʊʅɸʆʘʆ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ɷɿɲʔɲʆɹʎ ʋɹʏɲʍʅɲ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʏʘʆ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʅɸ ɳʆʉɿɶʅɲ
ɿʃɲʆʊ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʏʉ ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ (ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʍʏɲ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ).
-ȸ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʅɸʆʘʆ ʍʏʉʆ ʅʋʉʐʔɹ ʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʏɲ 1,5 ʅɹʏʌɲ (ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʍʏɲ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ).
- ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʊʋʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ, ʆɲ ʋʌʉʍʔɹʌʉʆʏɲɿ ɹʏʉɿʅʉɿ ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʀ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ʖ. ʔʌʉʑʏɲ, ɶʄʐʃɳ (ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʍʏɲ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ).

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ/56.10
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʋʉʏʙʆ ɲʋʊ ʃʐʄɿʃɸʀʉ
ɶɻʋɹɷʉʐ/56.10.19.05
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
(catering)/56.21
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʆʏʀʆɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ/56.29.20.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ/56.30
- ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ/92.00
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃʏɼʅɲʏʉʎ
ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ.
ɶɳʅʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ)/93.29.11.03
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ. ɶɳʅʘʆ ʃɲɿ
ʍʐʆɲʔʙʆ)/93.29.19.01
ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ȾȰȴ
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ/ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 10

ȵɿɷɿʃɹʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
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ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.19
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.41
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.42
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
/47.43
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.51
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ
ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.52
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.53
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.54
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.59
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.61
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ ʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.62
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ
ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.63
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.64
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.65
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.71
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.72
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.75
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ,
ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ, ɺʙʘʆ
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ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ
ʃɹʆʏʌʘʆ, ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆ ʖʘʌɿʙʆ ʃɲɿ ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ.
-Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ.
-Ȱʆ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌʘʆ ɽɸʘʌɻɽɸʀ ɲʆɲɶʃɲʀɲ, ɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʍɸ
ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ʊʌɿʉ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ
ʍɲʌɳʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (40%).
-ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʑʋɲʌʇɻʎ ʃʐʄɿʊʅɸʆʘʆ ʃʄɿʅɳʃʘʆ, ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ
ʖʌɼʍɻ ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌɲ ʋɲʌɳ ʅʊʆʉ ʍɸ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ, ʍɸ
ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎ ɼ ɶɿɲ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ.
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ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ
ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.76
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.77
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ
ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.78
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.79
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ/77.21
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆ/77.22
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ/77.29
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ/92.00
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ
/96.09.19.08
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʉʋʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʙʄɻʍɻʎ ɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ
ɴɲʌɻʃʉʂɲʎ
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ «ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɸʆʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops in a shop)
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ (do it yourself and
home improvement) ʋʉʐ ʋʘʄʉʑʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ ɸʀɷɻ (ʖʌʙʅɲʏɲ, ʍɿɷɸʌɿʃɳ,
ʇʐʄʉʐʌɶɿʃɳ, ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɳ, ɹʋɿʋʄɲ,
ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʃɼʋʉʐ, ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ,
ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎ ʃ.ʄʋ.)
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
ʉɷɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ/71.20

- Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎ, ʃɳʏʉʖʉɿ ɸʋɿɴɲʏɿʃʙʆ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʃɲɿ
ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ, ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ ʅɹʍʘ
ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ.
- ȸ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʋɸʄɲʏʙʆ, ʃɲʏʊʖʘʆ ʔʉʌʏɻɶʙʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʃɲɿ
ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ, ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ʃɲɿ ʖʘʌʀʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ʌɲʆʏɸɴʉʑ
ʅɹʍʘ ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ.
- Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏɲ ʌɲʆʏɸɴʉʑ, ʉ
ʉʋʉʀʉʎ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʍʏɲ ɸʄɸɶʃʏɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ.

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ/85.53
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.53.11

- Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎ/ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃʏɼʍɻ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃʉʑ
ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ɸʋɿɴɲʏɻɶʙʆ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ,
ʅʉʏʉʋʉɷɻʄɳʏʘʆ, ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ ʃɲɿ ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ
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-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ ʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.59.13.06
(ɇʖʉʄɹʎ/Ⱦɹʆʏʌɲ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɅȵȻ,
ȾȵȺȵɉɃ)
- ɇʖʉʄɹʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɹʘʆ (ɇȵȾȰɀ) ʃɲɿ ɇʖʉʄɹʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ Ƀɷɻɶʙʆ
Ƀʖɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ȵʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ ADR (ɇȵȾɃɃɀȵȵ)
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ,
ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ/96.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ/96.04.10.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ/96.04.10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɲʍɳɺ/96.04.10.05
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʍʙʅɲʏʉʎ (ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ,
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʅɸ ʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎ ʃɲɿ
ʐʋɹʌʐɽʌɸʎ ɲʃʏʀʆɸʎ/96.04.10.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ/96.09.19.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
(ʏɲʏʉʐɳɺ)/96.09.19.09
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ
ʍʙʅɲʏʉʎ (piercing)/96.09.19.17
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʅɸ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
/92.00.12.00,
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ/92.00.12.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ (ʅɸ
ʃɸʌʅɲʏʉɷɹʃʏɻ
/92.00.12.02
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ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ ʅɹʍʘ ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ.
- Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏɲ ʌɲʆʏɸɴʉʑ, ʉ
ʉʋʉʀʉʎ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʍʏɲ ɸʄɸɶʃʏɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼ ʃɲɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉ.
- Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ.

- Ȱʋʊʍʏɲʍɻ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ɽɹʍɸʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
- Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ ʅɹʍʘ
ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ.
- Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏɲ ʌɲʆʏɸɴʉʑ ʏʘʆ
ʋɸʄɲʏʙʆ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʍʏɲ ɸʄɸɶʃʏɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ.

- Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʋɸʏɳʍʅɲʏʉʎ, ɷɿɲʔɲʆʉʑʎ ɼ ʅɻ, ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ ʏʘʆ
ʋɲɿʃʏʙʆ.

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʔɸʆɸʀʉ, ʅɸ ʏɸʖʆɿʃɳ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɿʃɳ
ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ/56.30.10.05

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʔɸʏɹʌɿɲ ʅɸ ɷɿɳɽɸʍɻ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏʉ
ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ (ɿʆʏɸʌʆɹʏ ʃɲʔɹ)/56.30.10.08
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʉʏɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɼʋʘʆ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʙʆ
ɴɿʉʏʊʋʘʆ/91.04
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ (ʅʊʆʉ ʍɸ
ɽɸʌɿʆʉʑʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐʎ)/59.14

-Ȱʋʊʍʏɲʍɻ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ.
-ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿ ʉɿ ʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɸʆʉʑ ʖʙʌʉʐ/ʃɸʆɼʎ ɽɹʍɻʎ ɲʆɳ ɷʑʉ
ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ, ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉʆ ʙʍʏɸ ɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʆɲ ʅɻʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ
75%.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɲɺʀ ʍʏɿʎ ɷʑʉ
ɽɹʍɸɿʎ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ ʅɸʍʉʄɲɴɸʀ ʃɸʆʊʎ

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ ʏʘʆ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʘʆ 12ʅɻʆɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ/59.14
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ʖʙʌʉʎ/ʃɸʆɼ ɽɹʍɻ.
-Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɷɿɲʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉɴʉʄɼ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ.
-ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʍɸ ʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎ ʏʉʐ
ȳɸʆɿʃʉʑ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɸʆʉʑ ʖʙʌʉʐ/ʃɸʆɼʎ ɽɹʍɻʎ ɲʆɳ ɷʑʉ
ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ, ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉʆ ʙʍʏɸ ɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʆɲ ʅɻʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ
65%.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɲɺʀ ʍʏɿʎ ɷʑʉ
ɽɹʍɸɿʎ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ ʅɸʍʉʄɲɴɸʀ ʃɸʆʊʎ
ʖʙʌʉʎ/ʃɸʆɼ ɽɹʍɻ.
-Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɷɿɲʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉɴʉʄɼ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɲʇɿɽɸʍʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ɽɸɲʏʙʆ ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ
ʏʉʐʎ.

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɺʘʆʏɲʆʉʑ ɽɸɳʅɲʏʉʎ ʃɲɿ
ɲʃʌʉɳʅɲʏʉʎ/90.04

-ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʌʉʔʀʅʘʆ (ʊʋʘʎ
ʐʋɸʌɲɶʉʌɹʎ [super markets],
ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ, ɿʖɽʐʉʋʘʄɸʀɲ, ʔʉʑʌʆʉɿ,
ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲ)
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʉʄʐʅɴɻʏɻʌʀʉʐ

-ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʍɸ ʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎ ʏʉʐ
ȳɸʆɿʃʉʑ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɺʘʆʏɲʆʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɲʃʌʉɲʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɲʆʉɿʃʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɺʘʆʏɲʆʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɲʃʌʉɲʅɳʏʘʆ ʍɸ
ʖʙʌʉʐʎ ɷɿɲʅʉʌʔʘʅɹʆʉʐʎ ɶɿɲ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ ɽɸɲʏɹʎ ʃɲɿ ʅʊʆʉ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɸʆʉʑ ʖʙʌʉʐ/ʃɸʆɼʎ ɽɹʍɻʎ ɲʆɳ ɷʑʉ (2)
ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ʙʍʏɸ ɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʆɲ ʅɻʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ
75%͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ɽɸɲʏɼ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐ ʃɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɼ ʏʉʐ ʍʏɻʆ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʇʉɷʊ ʏʉʐ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɲɺʀ ʍʏɿʎ ɷʑʉ
ɽɹʍɸɿʎ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ ʅɸʍʉʄɲɴɸʀ ʃɸʆʊʎ
ʖʙʌʉʎ/ʃɸʆɼ ɽɹʍɻ.
-Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɷɿɲʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ɺʘʆʏɲʆʉʑ
ɽɸɳʅɲʏʉʎ/ɲʃʌʉɳʅɲʏʉʎ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɹʏʌʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʍʃɻʆɼʎ ʃɲɿ
ɽɸɲʏʙʆ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɲʇɿɽɸʍʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ɽɸɲʏʙʆ ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ
ʏʉʐʎ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ʖʉʌʘɷʀɲʎ.
-ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʍɸ ʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎ ʏʉʐ
ȳɸʆɿʃʉʑ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ.
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʅɻ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ʏʌʊʔɿʅɲ.
ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲʆʊʆʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸɶʃʑʃʄɿʉ
ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ ʅɸ ɲʌ. ʋʌʘʏ. ȴ1(ɷ)/ȳɅ.ʉɿʃ.32179/22.5.2020
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(ʋɿʍʀʆɲʎ)/93.11.10.03
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʀʍʏɲʎ ʃɲʌʏ/93.11.10.04
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(ȰȴȰ: ɎɂɍȲ465ɌɉɃ-ɍɉȻ)
-ȵʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʃɲɿ ɶɲʆʏɿʙʆ ʅʀɲʎ ʖʌɼʍɸʘʎ ɶɿɲ
ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʃʌɲʆʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻ ʖʌɼʍɻ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʏɿʅʉʆɿʙʆ ʏʘʆ ʃɲʌʏ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
ʉɷɼɶɻʍɻ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ɶɲʆʏɿʙʆ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɸʘʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉɷɼɶɻʍɻ
ʃɲʌʏ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ʅʋɲʄɲʃʄɳɴɲʎ (ɴɲʅɴɲʃɸʌɼʎ ɼ ʅʀɲʎ ʖʌɼʍɸʘʎ).

- ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɳʌʃʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ
ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ʋɳʌʃʘʆ/93.21

-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
-Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ
-Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʋʄɳʆʉʐ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ/
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʅɸ ʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ/ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʊ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ
ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʏʉʐ ʋʄɳʆʉʐ ʍʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ɸʄɹɶʖʉʐ, ɸʔʊʍʉʆ ɺɻʏɻɽɸʀ.
-Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ (ʅɸ ɲʆʏʄʀɲ) ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ
ʍɻʅɸʀɲ ʍʏʉʐʎ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʃɲɿ ʖʙʌʉʐʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ.

Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ɸʃɷɼʄʘʍɻʎ ʏʉʋɿʃʉʑ
ɸʉʌʏɲʍʏɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ɲʋʊ
ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ ʔʉʌɹɲ (ʋɲʆɼɶʐʌɿʎ)

- Ȼʍʖʑʉʐʆ ʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
(catering)/56.21, ʊʋʘʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ/ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 10.

-Ȱɶʉʌɹʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 38 ʏʉʐ ʆ.
4497/2017 (Ȱ’ 171)

-Ƀɿ ʔʉʌɸʀʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ:
- Ȱʆɲʌʏɼʍʉʐʆ ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʆɲ ɸʅʔɲʀʆʉʆʏɲɿ:
ɲ) ʉɿ ɷɿɳɷʌʉʅʉɿ ɷɿɹʄɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʉɿ ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏʉʐʎ, ɸʄɳʖɿʍʏʉʐ
ʋʄɳʏʉʐʎ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ, ɴ) ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ɸɿʍʊɷʉʐ ʃɲɿ ɸʇʊɷʉʐ, ɶ) ʉɿ
ɽɹʍɸɿʎ ʃɲʏɳʄɻʗɻʎ ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ʋʙʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ʅɸ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ ʏɲ ʏʌʀɲ (3) ʅɹʏʌɲ, ɷ) ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ
(ɸɳʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ), ɸ) ʉɿ ɽɹʍɸɿʎ ʏʘʆ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ.
- ȴɻʅʉʍɿʉʋʉɿɼʍʉʐʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏʉʐʎ ʋʘʄɻʏɹʎ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʎ ʍʏɿʎ ɸʄɸɶʃʏɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ.
-ȴɿɲʍʔɲʄʀʍʉʐʆ ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ɸɿʍʊɷʉʐ ʃɲɿ
ɸʇʊɷʉʐ ʏʘʆ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʅʉʆɼ ɷɿɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐʎ (ɲʋʊ ɸʀʍʉɷʉ
ʋʌʉʎ ɹʇʉɷʉ).
-Ɉʉʋʉɽɸʏʉʑʆ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʋʌʉʎ ʏʉ ʃʉɿʆʊ ʍɻʅɸʀɲ, ʍʐʍʃɸʐɹʎ ʅɸ
ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃɼ ʉʐʍʀɲ.
-Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʍʏʉ
ʃʄɸʀʍɿʅʉ ʃɳɽɸ ɻʅɹʌɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.
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Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ -ȶʆɲ (1) ɳʏʉʅʉ ɸʋɿʍʃɹʋʏɻʎ ɲʆɳ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ʏɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ
ɸʃɽɹʍɸʘʆ/82.30

ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʐʋɲʀɽʌɿʉ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ɹʃɽɸʍɻʎ.
- ȶʆɲ (1) ɳʏʉʅʉ ɸʋɿʍʃɹʋʏɻʎ ɲʆɳ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ʏɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʃʐʌʀʘʎ ʖʙʌʉʐ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ʋɸʌɿʋʏɹʌʘʆ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʍʏʉʆ ʃʑʌɿʉ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ɹʃɽɸʍɻʎ.
-Ɉʉ ʋʄɳʏʉʎ ʏʘʆ ɷɿɲɷʌʊʅʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɸʃɽɸʏɻʌʀʘʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʍɲʐʇɻʅɹʆʉ ʃɲʏɳ ɸʀʃʉʍɿ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (20%) ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ
ʋʄɳʏʉʎ ʋʉʐ ʀʍʖʐɸ ʏɲ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲ ɹʏɻ.
-ȵʆʏʊʎ ʏʘʆ ɸʃɽɸʏɻʌʀʘʆ ʏʘʆ ɸʃɽɸʏʙʆ, ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɼʌɻʍɻʎ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ʍʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʋʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏɻʆ ɸʍʏʀɲʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ 4
ɹʘʎ 9.
-ȸ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʘʆ ɸʃɽɸʏʙʆ, ʋʌʉʅɻɽɸʐʏʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼ. ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐʎ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɽɲ
ʋʌʉɻɶɸʀʏɲɿ ɽɸʌʅʉʅɹʏʌɻʍɻ ʃɲɿ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ɲʆɲɶʌɲʔɼ
ʏʉʐ ʉʆʉʅɲʏɸʋʘʆʑʅʉʐ ʏʉʐʎ ʍɸ ʃɲʌʏɸʄɳʃɿ ʋʉʐ ɽɲ ʔɹʌʉʐʆ ʍɸ
ɸʅʔɲʆɹʎ ʍɻʅɸʀʉ ʃɲɽ’ ʊʄɻ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʏʉʐʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ
ʏɻʎ ɹʃɽɸʍɻʎ.
-ȸ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ

ʋʌʊʍʃʄɻʍɻʎ,

ʏɻʎ

ʉʋʉʀɲʎ

ʏɻʆ

ɸʃʏʑʋʘʍɻ

ɽɲ

ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ɹʃɽɸʍɻʎ ʊʋʉʐ ɽɲ
ʏɻʌɸʀʏɲɿ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃʊʎ ʃɲʏɳʄʉɶʉʎ. Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ
ʏɻʎ ɹʃɽɸʍɻʎ ɽɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɽɸʌʅʉʅɹʏʌɻʍɻ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ
ɸʃɽɹʏɸʎ ʃɲɿ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʃʐʌʀʘʎ ʖʙʌʉʐ ʏɻʎ ɹʃɽɸʍɻʎ.

-Ƀɿ

ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ

ʉʔɸʀʄʉʐʆ

ʆɲ

ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʐʆ

ʋʄɳʆʉ

ʃɲʆʊʆʘʆ

ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃʌʀʍɸʘʆ ʏʉ ʉʋʉʀʉ: ɲ) ɽɲ ɲʆɲʌʏɳʏɲɿ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʍɻʅɸʀɲ
ʃɲɿ ʍɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɹʍɲ, ɴ) ɽɲ ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʋɸʄɳʏɸʎɸʃɽɹʏɸʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ɶ) ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ ʍʏɿʎ ɸʄɸɶʃʏɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ.
ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ȾȰȴ
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.19
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.41
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
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ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.42
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
/47.43
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.51
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.53
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.54
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.59
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.61
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ ʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.62
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ
ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.63
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.64
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.65
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.71
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.72
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.75
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ,
ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ, ɺʙʘʆ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ
ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.76
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.77
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ
ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.78
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ
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ɏʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȶʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ: 10 ʋ.ʅ. ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ Ȱʏʏɿʃɼ (ʋʄɻʆ ʆɼʍʘʆ) ʃɲɿ ʍʏʉ ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊ
ʍʐɶʃʌʊʏɻʅɲ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ.
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ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.79
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ/77.21
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆ/77.22
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ/77.29
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ/96.04.10.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ/96.04.10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ
/96.09.19.08
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ «ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɸʆʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops in a shop)
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉʄɿʍʅʉʑ ɸʃʃʄɻʍɿʙʆ,
ɲɿɽʉʐʍʙʆ ʃ.ʄʋ. (ɶɿɲ ɶɳʅʉʐʎ, ɴɲʋʏʀʍɸɿʎ,
ʃɻɷɸʀɸʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ)/96.09.19.16
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ
ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.52
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ (do it yourself and
home improvement) ʋʉʐ ʋʘʄʉʑʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ ɸʀɷɻ (ʖʌʙʅɲʏɲ, ʍɿɷɸʌɿʃɳ,
ʇʐʄʉʐʌɶɿʃɳ, ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɳ, ɹʋɿʋʄɲ,
ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʃɼʋʉʐ, ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ,
ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎ ʃ.ʄʋ.)
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ/85.53
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ,
ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ/96.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɲʍɳɺ/96.04.10.05
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʍʙʅɲʏʉʎ (ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ,
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʅɸ ʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎ ʃɲɿ
ʐʋɹʌʐɽʌɸʎ ɲʃʏʀʆɸʎ)/96.04.10.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ/96.09.19.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
(ʏɲʏʉʐɳɺ)/96.09.19.09
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ
ʍʙʅɲʏʉʎ (piercing)/96.09.19.17
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ɏʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȶʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ: 7 ʋ.ʅ.

ɏʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȶʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ: 9 ʋ.ʅ.

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɿʎ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ ɲʋʊ 7 ʋ.ʅ. ɹʘʎ 10 ʅ.ʅ. ʃɲɿ
ʏʉ ɇɳɴɴɲʏʉ ɲʋʊ 7 ʋ.ʅ. ɹʘʎ 9 ʅ.ʅ.
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2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων
υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως
που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5)μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
3. Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων γυμναστικής/93.13 και των υπηρεσιών σωματικής ευεξίας (πιλάτες κ.λπ.)/96.04.10.00 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες
λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
4. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών ιερόδουλων/
96.09.19.12 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος
ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες/88.10.13 και των
υπηρεσιών επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες/88.10.14.00 οφείλουν να τηρούν τους
κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες
του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
6. Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων που προσφέρουν υπηρεσίες παιδότοπου/93.29.19 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις
διαδικασίες του Παραρτήματος IV, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
7. Οι επιχειρήσεις λειτουργίας υπηρεσιών καζίνο/92.00.11.01 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος V, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.
8. Οι επιχειρήσεις διαχείρισης και λειτουργίας κατασκηνωτικών χώρων/55.30 οφείλουν να τηρούν τους
κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες
του Παραρτήματος VI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
9. Σε όλους τους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ΚΑΔ 56.30 απαγορεύεται η
χρήση των μπαρ ως χώρου παραμονής και εξυπηρέτησης των πελατών, εξαιρουμένων των καταστημάτων
εμβαδού μικρότερου των εξήντα (60) τ.μ., τα οποία δεν
έχουν καθίσματα και έχουν μόνο μπάρα και στα οποία
επιτρέπεται α) η χρήση της μπάρας από τους πελάτες
και β) η τοποθέτηση δύο (2) σκαμπό μαζί, ενώ ορίζεται
απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των διπλανών
δυάδων σκαμπό.
10. Προκειμένου να λειτουργήσουν οι αγορές του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), οι φορείς λειτουργίας
τους οφείλουν να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και μόνο στην
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ηλεκτρονική διεύθυνση gen-sec@gge.gr τα στοιχεία της
παρ. 1 που αφορούν στο τοπογραφικό διάγραμμα, με
κοινοποίηση στην τοπική αστυνομική αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση η λειτουργία της αγοράς θεωρείται μη
νόμιμη.
Άρθρο 2
Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών
της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
1. Για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου
2020 έως και την Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020 επιτρέπεται
η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια,
ως ακολούθως:
α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο
κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
β. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το
προσωπικό των πωλητών.
2. Για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου
2020 έως και την Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020 επιτρέπεται
η λειτουργία νέας υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) σε διαφορετική ημέρα
από τη νυν λαϊκή αγορά στον Δήμο Ξάνθης, στον χώρο
που ήδη αναπτύσσεται ή επί της οδού Εθελοντή Αιμοδότη. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των
πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο
χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα και είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό
των πωλητών.
3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων των παρ. 1
έως 4, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης
αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται
στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).
Άρθρο 3
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων –κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του
άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000)
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα
από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες,σύμφωνα
με τον πίνακα που ακολουθεί:
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Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ
ɲʆɲʄʉɶʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ/ʏ.ʅ.ɷɿɳʏɲʇɻ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ –
ʃɳʄʐʗɻ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ –
ʖʌɼʍɻ ʅʋɲʌ
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Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɹʘʎ 20
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ʏ.ʅ.
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏɸʍʍɳʌʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (4.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɳʆʘ ʏʘʆ
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
20 ʏ.ʅ. ʃɲɿ ɹʘʎ 100 ʏ.ʅ.
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ʏʌɸɿʎ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (3.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (5.000) ɸʐʌʙ
50%-75%, ɸʋʏɳ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (7.000) ɸʐʌʙ
>75%, ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (10.000)
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
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ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (10.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (15.000) ɸʐʌʙ
50%-75%, ɸʀʃʉʍɿ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (20.000) ɸʐʌʙ
>75%, ʏʌɿɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (30.000) ɸʐʌʙ
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɳʆʘ ʏʘʆ
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
100 ʏ.ʅ. ʃɲɿ ɹʘʎ 300 ʏ.ʅ.
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (10.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ɹʆʏɸʃɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (11.000) ɸʐʌʙ
50%-75%, ɷɸʃɲʏʌɸʀʎ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (13.000) ɸʐʌʙ
>75%, ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (15.000) ɸʐʌʙ
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (15.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ɸʀʃʉʍɿ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (25.000) ɸʐʌʙ
50%-75%, ʏʌɿɳʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (35.000) ɸʐʌʙ
>75%, ʋɸʆɼʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (50.000) ɸʐʌʙ
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɳʆʘ ʏʘʆ
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
300 ʏ.ʅ.
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (15.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ɸʀʃʉʍɿ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (20.000) ɸʐʌʙ
50%-75%, ɸʀʃʉʍɿ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (25.000) ɸʐʌʙ
>75%, ʏʌɿɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (30.000) ɸʐʌʙ
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
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2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ʏʌɿɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (30.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ʏʌɿɳʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (35.000) ɸʐʌʙ
50%-75%, ʍɲʌɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (40.000) ɸʐʌʙ
>75%,ʋɸʆɼʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (50.000) ɸʐʌʙ
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
Ȱʋʊ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ
ʏɲɿʆɿʙʆ/59.14
ɀɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɸʆʉʑ
ʖʙʌʉʐ/ʃɸʆɼʎ ɽɹʍɻʎ ɲʆɳ
ɷʑʉ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ ʍʏʉʐʎ
ɽɸʌɿʆʉʑʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐʎ ɼ/ʃɲɿ
ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʋʉʍʉʍʏʉʑ
ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ʋɹʆʏɸ (75%)
ʍʏɻʆ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
ɽɸʌɿʆʙʆ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʘʆ ɼ
ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʋʉʍʉʍʏʉʑ
ɸʇɼʆʏɲ ʋɹʆʏɸ (65%) ʍʏɻʆ
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʘʆ
12ʅɻʆɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɀɻ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɲʏʊʅʘʆ
ʋʉʐ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɲɺʀ
ʍʏɿʎ ɷʑʉ ɽɹʍɸɿʎ
ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ ʅɸʍʉʄɲɴɸʀ
ʃɸʆʊʎ ʖʙʌʉʎ/ʃɸʆɼ ɽɹʍɻ
ȴɿɳʄɸɿʅʅɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʋʌʉɴʉʄɼ ʍɸ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐʎ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
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ɀɻ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ
ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʏʘʆ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʘʆ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ʏɲʇɿɽɸʍʀɲʎ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʏʘʆ
ɽɸɲʏʙʆ ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ ʏʉʐʎ
ɶɿɲ ʏʉʐʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐʎ
12ʅɻʆɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆʘʆ ʍɸ
ʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ
ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎ ʏʉʐ ȳɸʆɿʃʉʑ
ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ ɶɿɲ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʋɸʄɲʏʙʆ ʅʊʆʉ
ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ, ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʍʖɸʏɿʃʊ ʃɲʏɳʄʉɶʉ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
ʉɷɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ/71.20
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ
ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ/85.53
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.53.11
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ ʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.59.13.06
(ɇʖʉʄɹʎ/Ⱦɹʆʏʌɲ
Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ-ɅȵȻ, ȾȵȺȵɉɃ)
-ɇʖʉʄɹʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɀɸʏɲʔʉʌɹʘʆ
(ɇȵȾȰɀ) ʃɲɿ ɇʖʉʄɹʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ Ƀɷɻɶʙʆ
Ƀʖɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ
ȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ȵʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ ADR
(ɇȵȾɃɃɀȵȵ)
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1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ
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-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ, ʃʉʐʌɸʀʘʆ
ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ/96.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ
/96.04.10.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ/96.04.10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɲʍɳɺ
/96.04.10.05
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ
ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ
ʍʙʅɲʏʉʎ (ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ,
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʅɸ ʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎ
ʃɲɿ ʐʋɹʌʐɽʌɸʎ ɲʃʏʀʆɸʎ)
/96.04.10.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ
ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ/96.09.19.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
(ʏɲʏʉʐɳɺ)/96.09.19.09
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ
ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ
(piercing)/96.09.19.17

Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʐɶɸɿʆɼʎ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ
ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋʉʏʙʆ ɲʋʊ
ʃʐʄɿʃɸʀʉ ɽɸʌɿʆʉʑ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐ
/56.10.19.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʃɲʆʏʀʆɸʎ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
/56.29.20.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ
ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋʉʏʙʆ ɲʋʊ
ʃʐʄɿʃɸʀʉ
ɶɻʋɹɷʉʐ/56.10.19.05

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏɸʍʍɳʌʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (4.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
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Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʔʉʌɳ
ɶɸʐʅɳʏʘʆ ɲʋʊ ʅʋʉʐʔɹ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
(catering)/56.21
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃʏɼʅɲʏʉʎ
ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ. ɶɳʅʘʆ
ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ)
/93.29.11.03
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ
ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ. ɶɳʅʘʆ
ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ)
/93.29.19.01
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʋɸʏɳʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ
ɲʆɲʄʉɶʀɲʎ ɲʏʊʅʉʐ/ʏ.ʅ.
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʅɸ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
/92.00.12.00
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ/92.00.12.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʏʐʖɸʌʙʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ (ʅɸ
ʃɸʌʅɲʏʉɷɹʃʏɻ
/92.00.12.02
- ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʔɸʆɸʀʉ, ʅɸ ʏɸʖʆɿʃɳ ʃɲɿ
ʅɻʖɲʆɿʃɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ
/56.30.10.05
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʔɸʏɹʌɿɲ ʅɸ ɷɿɳɽɸʍɻ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏʉ
ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ (ʀʆʏɸʌʆɸʏ
ʃɲʔɹ)/56.30.10.08
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Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʙɷɸʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (12.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
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Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
1 (ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ɶɿɲ ʏʉʐʎ
ȾȰȴ 93.13 ʃɲɿ
96.04.10.00, ʊʋʘʎ
ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʃɲɿ
ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʃɲɿ ɶɿɲ
ʏʉʆ ȾȰȴ 93.29.19 ʊʋʘʎ
ɲʋʉʏʐʋʙʆɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ.
6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʃɲɿ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ IV)

-ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ/93.13
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʘʅɲʏɿʃɼʎ
ɸʐɸʇʀɲʎ (ʋɿʄɳʏɸʎ
ʃ.ʄʋ.)/96.04.10.00
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐʎ
/93.29.19.05
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Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɳʌʃʘʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ
ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ʋɳʌʃʘʆ/93.21

3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ȳɿɲ ʏɿʎ ɸʉʌʏɲʍʏɿʃɹʎ ʏʉʋɿʃɹʎ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ:
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏɻʎ/ʘʆ ɸʋʊʅɸʆɻʎ/ʘʆ ɻʅɹʌɲʎ/ʘʆ
-ȵɳʆ ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɻʅɹʌɲ
ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(10.000) ɸʐʌʙ ʍʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ
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Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʘʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ
ʅɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.19
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ,
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.41
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.42
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.43
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.51
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ,
ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.53
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.54
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ
ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.59
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ
ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.61
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ ʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
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Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ
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ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.62
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ ʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.63
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.64
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ
ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.65
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.71
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.72
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ
ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.75
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ,
ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ,
ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.76
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.77
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.78
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ
ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.79
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ
ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɿɷʙʆ/77.21
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-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ
ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆ/77.22
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ
ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ
ʖʌɼʍɻʎ/77.29
-Ɉʐʖɸʌɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɼʅɲʏɲ/92.00
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ
/96.04.10.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ
/96.04.10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ
ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ
/96.09.19.08
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ
ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ
«ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ɸʆʏʊʎ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops in
a shop)
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ
ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ʋɲʌɲʍʏɳʍɸʘʆ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ɴʉʏɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (10.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɼʋʘʆ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ʔʐʍɿʃʙʆ ɴɿʉʏʊʋʘʆ/91.04
ɻʅɹʌɸʎ

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʀʍʏɲʎ
ʃɲʌʏ/93.11.10.04

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍɲʌɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (40.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
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Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 (ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ
ɶɿɲ ʏʉʐʎ ȾȰȴ 96.09.19.12,
88.10.14 ʃɲɿ 88.10.13,
ʊʋʘʎ ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿ
ʍʏɿʎ ʋɲʌ. 4, 5 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
1 ʃɲɿ ʍʏɲ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ ȻȻ
ʃɲɿ ȻȻȻ, ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɿɸʌʊɷʉʐʄʘʆ/96.09.19.12

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʋʀʍʃɸʗɻʎ
ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ
ɶɿɲ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ
/88.10.14.00
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ɶɿɲ ɳʏʉʅɲ ʅɸ
ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ/88.10.13.00
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʍʏʉʐʎ
ʋɳɶʃʉʐʎ/ʍʏɿʎ
ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ɷɿɹʄɸʐʍɻʎ
-Ⱦʐʌɿɲʃɳʏɿʃɹʎ Ȱɶʉʌɹʎ,
Ȱɶʉʌɹʎ Ɇɲʃʉʍʐʄʄɸʃʏʙʆ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏɸʍʍɳʌʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (4.000) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (10.000) ɸʐʌʙ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
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-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ/ʘʆ ɸʋʊʅɸʆɻʎ/ʘʆ ɻʅɹʌɲʎ/ʘʆ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɼʎ ʏʉʐʎ
-ȵɳʆ ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɻʅɹʌɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ (15.000) ɸʐʌʙ ʍʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʊʋʘʎ
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 11 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 38 ʏʉʐ ʆ. 4497/2017 (Ȱ’ 171)

Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ɲʆɲʄʉɶʀɲʎ ɲʏʊʅʉʐ/ʏ.ʅ.
ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ
ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ V ɶɿɲ
ʏʉʆ ȾȰȴ 92.00.11.01 ʃɲɿ
ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ VI ɶɿɲ
ʏʉʆ ȾȰȴ 55.30, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ 1 ɶɿɲ ʏʉʆ ȾȰȴ
82.30

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

-Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ
ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ
/82.30

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (30.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʃɲɺʀʆʉ/92.00.11.01

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʇɼʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (60.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɿʃʙʆ
ʖʙʌʘʆ/55.30

3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
3ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ: ɲ) ɸʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ (3) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ,
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɴ) ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ (6) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ, ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ
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Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɺʘʆʏɲʆʙʆ
ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɲʃʌʉɲʅɳʏʘʆ
-ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆɲ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɺʘʆʏɲʆʙʆ
ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɲʃʌʉɲʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɲʆʉɿʃʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ

-ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆɲ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɺʘʆʏɲʆʙʆ
ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɲʃʌʉɲʅɳʏʘʆ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ
ɷɿɲʅʉʌʔʘʅɹʆʉʐʎ ɶɿɲ
ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ ɽɸɲʏɹʎ ʃɲɿ
ʅʊʆʉ
-ɀɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɸʆʉʑ
ʖʙʌʉʐ/ʃɸʆɼʎ ɽɹʍɻʎ ɲʆɳ
ɷʑʉ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ ɼ/ʃɲɿ
ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʋʉʍʉʍʏʉʑ
ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ʋɹʆʏɸ (75%)
ʍʏɻʆ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ
-ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆɲ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʅɻ
ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ
ʃɳɽɸ ɽɸɲʏɼ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐ ʃɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɼ ʏʉʐ ʍʏɻʆ
ɽɹʍɻ ʏʉʐ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ɹʇʉɷʊ ʏʉʐ
-ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆɲ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʎ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ
ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɲɺʀ ʍʏɿʎ
ɷʑʉ ɽɹʍɸɿʎ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ
ʅɸʍʉʄɲɴɸʀ ʃɸʆʊʎ
ʖʙʌʉʎ/ʃɸʆɼ ɽɹʍɻ
-ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆɲ
ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʎ
ɷɿɲʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ɺʘʆʏɲʆʉʑ
ɽɸɳʅɲʏʉʎ/ɲʃʌʉɳʅɲʏʉʎ
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Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
-ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆɲ 1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʅɻ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ
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2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
-ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
ʏʌɿʙʆ (3) ʅɹʏʌʘʆ ʅɸʏɲʇʑ
ʍʃɻʆɼʎ ʃɲɿ ɽɸɲʏʙʆ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
-ɀɻ ʏɼʌɻʍɻʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ʏɲʇɿɽɸʍʀɲʎ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʏʘʆ
ɽɸɲʏʙʆ ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ ʏʉʐʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
-ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ
ʖʉʌʘɷʀɲʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
-ɀɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʍʖɸʏɿʃʙʆ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ʃɲʆʊʆʘʆ ʍɸ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
ʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ
ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎ ʏʉʐ ȳɸʆɿʃʉʑ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ
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2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους
κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρησηγια
κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1 επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των
μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες
υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει επίσης
για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων
δημόσιας χρήσης.
2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του
μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών
φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας,
διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών,
προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και
να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή
συνωστισμού.
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα,
δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό
1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.
ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α’ 222)
μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3)
επιβατών, πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων,
δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν.
4093/2012, επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών
πλέον του οδηγού.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα
επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα
τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η
διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου
(διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).
4. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από
τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.
5. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2, ο κλιματισμός
συστήνεται να χρησιμοποιείται με ρυθμίσεις, ώστε να
μην ανακυκλώνεται ο αέρας και σε συνδυασμό με ανοιχτά παράθυρα. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του
κλιματισμού, ο αέρας να έχει κάθετη ροή και όχι οριζόντια, προκειμένου να μην κατευθύνεται στα πρόσωπα
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των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση προτιμάται ο φυσικός
εξαερισμός με ανοιχτά παράθυρα.
6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής
χρήσης οχήματα
1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών (3)
επιβατών πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ
(8) ή εννέα (9) θέσεων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά πέντε (5) επιβατών πλέον του οδηγού.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα
διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου Βαν οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπ’ αρ. 61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1548).
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, μόνο εφόσον
στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα
τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου
(διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).
5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.
Άρθρο 7
Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις
με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις
1. Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία
αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία
μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία
περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία
δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας
ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις σιδηροδρομικές
μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι
πλήρωσης ποσοστού εξήντα πέντε (65%) του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών
ανά όχημα/συρμό.
2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη πέραν του ποσοστού της
παρ. 1, καθώς και στον οδηγό του οχήματος/συρμού, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς
και εντός των οχημάτων και συρμών, το προσωπικό και
οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα
προστασίας. Στην περίπτωση που σε αστικά λεωφορεία
υπάρχει διαχωριστικό το οποίο απομονώνει τον οδηγό
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από τους υπόλοιπους επιβάτες, συστήνεται η χρήση μη
ιατρικής μάσκας από τον οδηγό. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τους οδηγούς των μέσων
σταθερής τροχιάς και των σιδηροδρομικών οχημάτων,
στα οποία απομονώνεται η θέση του οδηγού από τον
υπόλοιπο συρμό ή μέσο. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν
πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 8
Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση
με αναβατήρες (τελεφερίκ)
1. Επιτρέπεται η πραγματοποίηση δρομολογίων των
λειτουργούντων αναβάτηρων (τελεφερίκ) σε όλη την
Επικράτεια με δυνατότητα επιβίβασης ατόμων έως το
πενήντα τοις εκατό (50%) της χωρητικότητάς τους με
βάση την άδεια λειτουργίας τους και υπό την προϋπόθεση ότι, στους χώρους προσέλευσης και αναμονής του
αναβατήρα (τελεφερίκ), καθώς και εντός των καμπινών,
το προσωπικό και οι επιβάτες φέρουν μη ιατρική μάσκα
προστασίας. Οι επιβάτες των καμπινών υποχρεούνται να
συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού
που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να
τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται
η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.
Κάθε φορέας λειτουργίας του αναβατήρα (τελεφερίκ)
οφείλει να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα για την
ασφαλή λειτουργία του, την αποφυγή συγχρωτισμού
στους χώρους προσέλευσης και αναμονής και στις καμπίνες, την απολύμανση των βαγονιών μετά από κάθε
διαδρομή και την τήρηση των οδηγιών σωστής υγιεινής,
σύμφωνα με τις οδηγίες της διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες
του παρόντος άρθρου, επιβάλλεται για κάθε παράβαση,
με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 9
Ειδικά μέτρα προστασίας
κατά τη μετακίνηση των μαθητών
1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών,
κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 έως 6 της παρούσας,
εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου.
2. α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να
διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση
με τάξη και την αναγκαία χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.
β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε συνολικά να επιτυγχάνεται το
ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.
γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών, με την εξαίρεση
των οχημάτων της παρ. 5, απολυμαίνονται καθημερινά
πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών
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τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1%
(διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και
ένα (1) μέρος χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός
και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
3. Οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές
μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
4. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των
μέτρων της παρ. 2.
5. Ειδικώς στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών
με τα επιβατηγά οχήματα των παρ. 1 και 2 του άρθρου
5 [δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό], η χρήση μη
ιατρικής μάσκας προστασίας τόσο από τους επιβάτες,
όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση
παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου,
εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 5.
Άρθρο 10
Μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές
μετακινήσεις
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.
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 11
Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά
και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία
που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές
1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των
πλοιάρχων των επιβατηγών και επιβατηγών - οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές,
διασφαλίζεται η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο του εξήντα
τοις εκατό (60%) του συνολικού αριθμού επιβατών των
πλοίων ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) εφόσον το
πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης
απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων
δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε
άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορε-
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τική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή μέλη
πληρώματος, αντιστοίχως.
2. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος των πλοίων υποχρεούνται, πριν την επιβίβαση, κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού
COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές,
οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(https://www.ynanp.gr/el/).
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς
πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στον πλοιοκτήτη,

ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ȾȰȴ

τον διαχειριστή και τους πλοιάρχους διοικητικό πρόστιμο
χιλίων (1.000) ευρώ.
Άρθρο 12
Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων
και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών,
φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων
στον τομέα του πολιτισμού
Στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς χώρους και κτίρια και παρόμοιους πόλους έλξης
επισκεπτών, φορείς και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού
και δεν καταλαμβάνονται από άλλη διάταξη της παρούσας, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι διοικήσεις τους
οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση των ακόλουθων
αποστάσεων:

ȵɿɷɿʃɹʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ

Ʌʌʊɴɸʎ ɺʘʆʏɲʆʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ -ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʃɲʏ’
ʃɲɿ ɲʃʌʉɲʅɳʏʘʆ
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ɸʄɳʖɿʍʏʉʆ ʍɸ ɲʆʉɿʃʏʉʑʎ ʃɲɿ ʃʄɸɿʍʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ, ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆɻʎ
ʏɻʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ʍʃɻʆɼʎ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʘʅɲʏɿʃɼ ɸʋɲʔɼ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ, ʉɿ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʍʃɻʆɼ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʅɹʆʉɿ ʆɲ
ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʐʆ ʏɲ ʖɹʌɿɲ ʏʉʐʎ ʋʌɿʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻ ʍʃɻʆɼ, ʃɲɿ ɻ
ɸʋɲʔɼ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑ ʍʑʆʏʉʅɻ.
-Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɼ ʉɿ ɷɿʉɿʃɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʔʉʌɹʘʆ
ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʐʆ ʃɲɿ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ɸʋʀ ʏʌɿɳʆʏɲ (30)
ɻʅɹʌɸʎ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ɸɿʍɸʌʖʊʅɸʆʘʆ - ɸʇɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏɻʎ
ʋʌʊɴɲʎ (ɶɿɲ ʄʊɶʉʐʎ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻʎ, ɲʆ ʃʌɿɽɸʀ ɲʆɲɶʃɲʀʉ).
-Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɼ ʉɿ ɷɿʉɿʃɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʔʉʌɹʘʆ
ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ʋʌʊɴɲʎ ʃɲɿ
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ʋɹʌɿʇ ɲʐʏʙʆ ʅʊʆʉ ʏʘʆ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ.
-ɀɹʄɻ ʖʉʌʘɷɿʙʆ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5)
ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʘʋʀɷɲʎ ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ͘

Ⱦɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃɳ ɶʐʌʀʍʅɲʏɲ

-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʃɲʏ’
ɸʄɳʖɿʍʏʉʆ ʍɸ ɲʆʉɿʃʏʉʑʎ ʃɲɿ ʃʄɸɿʍʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ, ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆɻʎ
ʏɻʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ʍʃɻʆɼʎ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʘʅɲʏɿʃɼ ɸʋɲʔɼ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ, ʉɿ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʍʃɻʆɼ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʅɹʆʉɿ ʆɲ
ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʐʆ ʏɲ ʖɹʌɿɲ ʏʉʐʎ ʋʌɿʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻ ʍʃɻʆɼ, ʃɲɿ ɻ
ɸʋɲʔɼ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑ ʍʑʆʏʉʅɻ.
-Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɼ ʉɿ ɷɿʉɿʃɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʔʉʌɹʘʆ
ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʐʆ ʃɲɿ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ɸʋʀ ʏʌɿɳʆʏɲ (30)
ɻʅɹʌɸʎ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ɸɿʍɸʌʖʊʅɸʆʘʆ - ɸʇɸʌʖʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏʘʆ
ɶʐʌɿʍʅɳʏʘʆ (ɶɿɲ ʄʊɶʉʐʎ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻʎ, ɲʆ ʃʌɿɽɸʀ ɲʆɲɶʃɲʀʉ).
-Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɼ ʉɿ ɷɿʉɿʃɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʔʉʌɹʘʆ
ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏʉʐ
ɶʐʌʀʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʋɹʌɿʇ ɲʐʏʉʑ ʅʊʆʉ ʏʘʆ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɲʏʊʅʘʆ.

Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʀ ʖʙʌʉɿ

-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ
ʃɲʏ’ ɸʄɳʖɿʍʏʉʆ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʊʏɲʆ ɶʀʆɸʏɲɿ
ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɻ ʇɸʆɳɶɻʍɻ ʅɸ ʇɸʆɲɶʊ, ʍʐʖʆɼ ɲʆʏɿʍɻʗʀɲ ʖɸʌɿʙʆ,
ʖʌɼʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸɿʍɿʏɻʌʀʉʐ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ, ʊʋʉʐ ɲʐʏʊ
ɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ, ʃɲɿ ɲʋʉʔʐɶɼ ʍʘʅɲʏɿʃɼʎ ɸʋɲʔɼʎ ʍɸ ʏɲʅɸʀɲ ʃɲɿ
ɶʃɿʍɹ, ʖʌɼʍɻ ɲʍʑʌʅɲʏɻʎ ʇɸʆɳɶɻʍɻʎ ɶɿɲ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɼʌɻʍɻʎ
ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ.

ɀʉʐʍɸʀɲ - Ȼʍʏʉʌɿʃʉʀ ʖʙʌʉɿ ʃɲɿ -ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʃɲʏ’
ɸʄɳʖɿʍʏʉʆ ʍɸ ɲʆʉɿʃʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ʃɲɿ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ ʃɲʏ’
ʃʏʀʌɿɲ - ʋɲʌʊʅʉɿʉɿ ʋʊʄʉɿ
ɸʄɳʖɿʍʏʉʆ ʍɸ ʃʄɸɿʍʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ.
ɹʄʇɻʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ,
ʇɸʆɲɶʉʑʎ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ.
-Ƀɿ ʉʅɳɷɸʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ (ɶʃʌʉʐʋ)ɷɸʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆ ʏɲ ɷɸʃɲʉʃʏʙ (ϭ8) ɳʏʉʅɲ.
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ɇʋɼʄɲɿɲ
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-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɷʑʉ ;ϮͿ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲʏ͛
ɸʄɳʖɿʍʏʉʆ.
-Ƀɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆʆɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍɸɹʆɲ;1Ϳɳʏʉʅʉ
ɲʆɳϱ-10ʏ͘ʅ͘ʅɸɴɳʍɻʏʉʔɳʌɷʉʎʏʉʐɷɿɲɷʌʊʅʉʐʏʉʐʍʋɻʄɲʀʉʐ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ;ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ
ʄʊɶʘ ʏɻʎ ʐɶʌɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏʊ ɷɸʆ
ɸʀʆɲɿɸʔɿʃʏʊ͕ɲʋʄɼʐʔɲʍʅɳʏɿʆɻʅɳʍʃɲͿʃɲɿɶɲʆʏɿʙʆ;ʅɸʖʌɼʍɻ
ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ ʋʌɿʆ ʆɲ ʔʉʌɸɽʉʑʆ͕ ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʊʏɲʆ ɲʔɲɿʌɸɽʉʑʆͿ
ɲʋʊɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ͕ʇɸʆɲɶʉʑʎʃɲɿɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ.

Άρθρο 13
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων
και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού - κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του
άρθρου 12, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ και από εκατόν
πενήντα (150) έως τριακόσια (300) ευρώ για παράβαση φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ

ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʍʃɻʆɹʎ ʋʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ
ɲʋɲɿʏʉʑʆ ʍʘʅɲʏɿʃɼ ɸʋɲʔɼ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000)
ɸʐʌʙ

ɀɻ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆ-ɸʇɸʌʖʉʅɹʆʘʆ 1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ʃɲɿ ʅɻ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ɸʋʀ ʏʌɿɳʆʏɲ

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ

(30) ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000)
ɸʐʌʙ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲ ʅɻ ɲʆɲɶʃɲʀʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ 1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ʏɻʎ ʋʌʊɴɲʎ ɼ ʏʉʐ ɶʐʌʀʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʋɹʌɿʇ ɲʐʏʙʆ

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʃɲʏʊʆ ʋɸʆɼʆʏɲ (150)
ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɳʏʉʅʉ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿɲʃʉʍʀʘʆ (300) ɸʐʌʙ
ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɳʏʉʅʉ

2. Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, τους ιστορικούς χώρους
και κτίρια και παρόμοιους πόλους έλξης επισκεπτών και δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και τα υγειονομικά
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μέτρα προστασίας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 14
Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων
μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και
παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών και των
προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων,
καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων
στους αρχαιολογικούς χώρους
1. Η ασφαλής λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων
έλξης επισκεπτών, καθώς και η ασφαλής διεξαγωγή προβών
ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικών γυρισμάτων γίνονται σύμφωνα με την από 5.6.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την από
27.5.2020 εισήγηση της 64ης συνεδρίασης, την από 28.5.2020
εισήγηση της 65ης συνεδρίασης, την από 18.6.2020 εισήγηση
της 78ης συνεδρίασης και την από 2.7.2020 εισήγηση της
85ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις
σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Yπηρεσιών του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οφείλουν να
λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και
προφύλαξης εργαζομένων και επισκεπτών, σύμφωνα με
την παρούσα και τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Άρθρο 15
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας
δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού, των Ωδείων και Μουσικών Σχολών,
των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής, του Προπαρασκευαστικού
Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου,
των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού, και των λοιπών εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή
των μαθημάτων και των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Στις
διατάξεις της παρούσας δεν υπάγονται τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου
πρώτου, σύμφωνα και με τις από 13.5.2020, 27.5.2020,
5.6.2020, 11.6.2020 και 18.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 είναι οι ακόλουθες:
α. Απαγορεύονται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών
οργάνων, εξαιρουμένων:
αα. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2020. Στην περίπτωση αυτή η
διδασκαλία πραγματοποιείται με την τήρηση υποχρεωτικής
απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

του εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής προμετωπίδας (προσωπίδας),
αβ. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις απολυτήριες εξετάσεις του έτους 2020 σε Ωδεία και Μουσικές
Σχολές της Επικράτειας. Στην περίπτωση αυτή η διδασκαλία και η διενέργεια εξετάσεων πραγματοποιούνται
με την τήρηση υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου
και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής προμετωπίδας (προσωπίδας).
β. Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων με υποχρεωτική για τον δάσκαλο χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή και προαιρετική χρήση κατασκευής
πετάσματος (διαχωριστικού).
γ. Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία ως εξής:
γα. Όταν η διδασκαλία λαμβάνει χώρα ατομικά γίνεται
υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας
από τον εκπαιδευτή ή και προαιρετική χρήση πετάσματος (διαχωριστικού).
γβ. Όταν η διδασκαλία λαμβάνει χώρα σε χορωδία γίνεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής
μάσκας από τον εκπαιδευτή ή και προαιρετική χρήση
πετάσματος (διαχωριστικού) και τηρείται υποχρεωτικά
απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μελών της
χορωδίας και χρησιμοποιείται προσωπίδα εφόσον το
τελευταίο είναι εφικτό.
δ. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου
μεταξύ των ατόμων.
ε. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και
η τοπική απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων
και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από μαθητέςσπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.
3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων
υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
4. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων του άρθρου πρώτου φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων, ιδίως σε
σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας,
την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών
καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
5. Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης το διδακτικό έτος παρατείνεται έως τις 31.7.2020.
Άρθρο 16
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας δομών
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης - κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου 15 που
δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες λειτουργίας επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης
της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη
πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια
(1.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως
τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
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Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ
ʋʆɸʐʍʏʙʆ

27931

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ

ʃɲɿ

ʖʌɼʍɻʎ 1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000)
ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ
(15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏɸʍʍɳʌʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(4.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ
ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɍʌɼʍɻ ʃʌʉʐʍʏʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʖʘʌʀʎ ʖʌɼʍɻ ɲʋʊ 1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ʏʉʆ ɷɳʍʃɲʄʉ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ
ʅɳʍʃɲʎ
(1.500) ɸʐʌʙ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000)
ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ
(15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000)
(1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ʖʉʌʘɷʀɲʎ
ɸʐʌʙ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏɸʍʍɳʌʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(4.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ
ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
Ɍʘʆɻʏɿʃɼ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ ʖʘʌʀʎ ʖʌɼʍɻ ɲʋʊ ʏʉʆ 1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ɷɳʍʃɲʄʉ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ
(1.500) ɸʐʌʙ

ʖɿʄʀʘʆ

ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000)
ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ
(15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
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ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ 1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
(1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʍʏɿʎ ɲʀɽʉʐʍɸʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɸʎ ʃɲɿ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ
ʍʏʉʐʎ ʄʉɿʋʉʑʎ ʃʄɸɿʍʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ʏʘʆ
ɲʆʘʏɹʌʘ ɷʉʅʙʆ ʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000)
ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ
(15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʉʐ ʃɲʆʊʆɲ ɶɿɲ ɸʆɷɸʄɸʖɼ ʃɲɿ 1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ʍʐʖʆʊ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊ ʃɲɿ ʏʉʋɿʃɼ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ
ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ ʋʉʐ ɲɶɶʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʅɲɽɻʏɹʎʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ ʃɲɿ ɷɲʍʃɳʄʉʐʎ- ʃɲɽɻɶɻʏɹʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000)
ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ
(15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ 1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
(1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ,
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʘʆ
ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʔʉʌɹʘʆ ʏʘʆ
ɲʆʘʏɹʌʘ ɷʉʅʙʆ ʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000)
ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ
(15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ

2. Στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν τηρούν
τους κανόνες του άρθρου 15, επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους φορείς του εν λόγω άρθρου για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 15, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 17
Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των βρεφικών,
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
1. Για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών,
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών λαμβάνονται τα
ακόλουθα μέτρα:
α. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του κορωνοϊού
COVID-19 στον χώρο του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή
παιδικού σταθμού.
β. Μέτρα τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των
στενών επαφών μεταξύ των παιδιών, του προσωπικού
και των γονέων/κηδεμόνων.
γ. Μέτρα τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής.
δ. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και
εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα
και εξοπλισμό.

2. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στις από 23.5.2020 οδηγίες του
ΕΟΔΥ με τίτλο «Λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό SARSCOV-2 (COVID-19) - Οδηγίες για νηπιαγωγεία, παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθμούς», οι οποίες είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/odigies-gianipiagogeia-paidik oys-kai-vrefonipiakoys-stathmoys/
3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται
στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν
υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με την οποία
το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’
αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος
που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή
ήδη νοσεί. Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση
από την οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο
δεν προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό
σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης
υπεύθυνης δήλωσης.
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4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους
κανόνες των παρ. 1 και 2, επιβάλλεται για κάθε παράβαση,
με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 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.
Άρθρο 18
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας
φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως δομών,
δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου
και βαθμού της χώρας
1. Ο τρόπος λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών,
δημοσίων και ιδιωτικών, σύμφωνα με την από 4.5.2020
γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 ορίζεται ως εξής: Σε κάθε αίθουσα
διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5)
μέτρου μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Σε
περίπτωση που η τήρηση των παραπάνω αποστάσεων
δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν περιορισμών που θέτει το
μέγεθος της αίθουσας, το τμήμα χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα. Για τα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών (Β’ 1739).
2. Η διοίκηση των πάσης φύσεως φορέων και δομών
της παρ. 1 φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και
εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό
των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού
και την τήρηση των οδηγιών υγιεινής χεριών, σύμφωνα
με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας το
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
3. Ειδικά το πρακτικό μάθημα της «Πληροφορικής»
πραγματοποιείται με κάλυψη των πληκτρολογίων με
μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την
εναλλαγή κάθε χρήστη.
4. Ο τρόπος διεξαγωγής των κάθε είδους εξετάσεων
των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1, σύμφωνα με την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
ορίζεται ως εξής:
Α. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των μαθητών και των εξεταστών εντός
αίθουσας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Β. Προαιρετική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής
μάσκας.
Γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
Δ. Καλή υγιεινή των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
Ε. Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών και μη χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών,
σύμφωνα με την από 23.4.2020 και με αρ. πρωτ. Δ1 (δ)/
ΓΠ οικ. 26635 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας και
την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της
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Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.
5. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ των
ανωτέρω εξετάσεων ακολουθείται συγκεκριμένος τρόπος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι διοργανωτές
αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της παρούσας σε όλα τα στάδια.
6. Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται στην
επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 19
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας
σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
1. Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κατά τη θεωρητική εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5)
μέτρου εντός των κλειστών χώρων. Κατά τη διάρκεια
της πρακτικής εκπαίδευσης μπορούν να επιβαίνουν στα
σκάφη μήκους έως και έξι (6) μέτρων έως τρία (3) άτομα
και στα μεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (4) άτομα.
2. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατά τη
θεωρητική εκπαίδευση που πραγματοποιείται εντός των
κλειστών χώρων, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1.
3. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα
ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι εκπαιδευόμενοι,
καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής χρησιμοποιούν τις ίδιες καταδυτικές συσκευές, τα
επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει να αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν εκπαιδευόμενο/χρήστη.
4. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής,
καθώς και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών ακολουθούν τους περιορισμούς
περί αριθμού επιβαινόντων που ισχύουν για τα σκάφη αναψυχής, εκτός εάν πρόκειται για άτομα της ίδιας οικογένειας.
5. Στις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που διενεργούνται σε κλειστό χώρο, μεταξύ των
εκπαιδευομένων τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου.
6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 20
Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων,
δημοσίων υπηρεσιών
και χώρων συνάθροισης κοινού
1. Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα
πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ
των ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η
χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.
2. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση,
αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται
ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.
3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοι-
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κτούς και κλειστούς, που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης
μάσκας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων
(300) ευρώ. Για κάθε παράβαση των κανόνων ελάχιστης
απόστασης και αναλογίας του παρόντος επιβάλλεται, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 21
Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών
και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων
1. Σε όλες τις ανοικτές και κλειστές αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητήρια επιτρέπεται η χρήση τους για την κάλυψη αναγκών προπόνησης,
ατομικής ή ομαδικής, από αθλητές σωματείων, Τμημάτων
Αμειβομένων Αθλητών (ΤΑΑ) και Ανωνύμων Αθλητικών
Εταιρειών (ΑΑΕ) και αθλούμενους, καθώς και από συμμετέχοντες σε αθλητικά summer camps και με τους όρους
και τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο Παράρτημα
VΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά, η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων χωρίς την
παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο
αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας
ή διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί
από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και εφόσον έχει
προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 η χρήση γίνεται
σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ και
τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής
ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από
την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ και είναι
διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΓΓΑ.
4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν
τους κανόνες του παρόντος και του παραρτήματος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, 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.
Άρθρο 22
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής
της παρούσης 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 και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης
τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
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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 Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
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 υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr, τα
στοιχεία αποστολής των σχετικών κυρώσεων σύμφωνα
με το Παράρτημα IX, 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 23.
Άρθρο 23
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 22 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 VIIΙ,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας),
εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά το άρθρο 3. 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 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
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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 22, 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 24
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
VIIΙ 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 22 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 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
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οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνειά 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 25
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.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».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 26
Γνωστοποίηση κυρώσεων
Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 22 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 27
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.
Άρθρο 28
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 13 Ιουλίου 2020
έως και τις 26 Ιουλίου 2020.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ
ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ Ɉȸ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ ɈɏɁ ȳɉɀɁȰɇɈȸɆȻɏɁ
ȳȻȰ ɈȸɁ ȰɅɃɌɉȳȸ ȴȻȰɇɅɃɆȰɇ Ɉȸɇ ɁɃɇɃɉ COVID-19

Ȱ. ɍɏɆɃɇ ȳɉɀɁȰɇɈȸɆȻɃɉ
• ɲʆɳʌʏɻʍɻ, ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʃɲɿ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʍɻʅɸʀɲ ɸʍʘʏɸʌɿʃɳ ʏʉʐ ɶʐʅʆɲʍʏɻʌʀʉʐ, ʉɷɻɶɿʙʆ ʋʉʐ
ɲʔʉʌʉʑʆ
o

ʍʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ

o

ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ

o

ʍʏɲ ʍʐʅɴɲʏɳ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɶɿɲ COVID-19 ʄʉʀʅʘʇɻ

•

ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɲʌɿɽʅʉʑ ɲʏʊʅʘʆ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɿ ʏʉʐ 50%)

•

•

ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɲ ʏɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳ (ɲɽʄʉʑʅɸʆʉɿ ʊʖɿ

ɸʀʍʉɷʉʎ ʏʘʆ ɲɽʄʉʐʅɹʆʘʆ ʅɸ ʋʌʉ ʍʐʆɸʆʆʊɻʍɻ ʃɲɿ ʅɸ ʋʄɼʌɻ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ (ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ, ʏɻʄɹʔʘʆʉ) ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʀɷʉʐʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ ʏɻʎ ɳʍʃɻʍɻʎ
ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ

o

ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ

o

ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɹʎ ʅɳʍʃɸʎ

o

ɶɳʆʏɿɲ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ

•

ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʃʄɸɿʍʏʙʆ ʋʉɷʉʃʀʆɻʏʘʆ ʃɳɷʘʆ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʍɻʅɸʀɲ

•

ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ ɲʆɳʅɸʍɲ ʍʏɲ ʊʌɶɲʆɲ ɲɸʌʊɴɿɲʎ ɳʍʃɻʍɻʎ (ʋ.ʖ. ɷɿɳɷʌʉʅʉɿ,
ʋʉɷɼʄɲʏɲ, ɸʄʄɸɿʋʏɿʃɳ ʃʄʋ) ɼ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲʃʌʐʄɿʃʙʆ ʐɲʄʉʋɿʆɳʃʘʆ ʋʉʐ ɽɲ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ɹʅʋʌʉʍɽɸʆ
ʏʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʃɲɿ ʃɲɽ’ ʊʄʉ ʏʉ ʅɼʃʉʎ ɲʐʏʙʆ ɿɷɲʆɿʃɳ ʃɲɿ ʅɸ ɸʋɳʆʘ ʃɲʄʐʋʏɿʃʊ ʏʅɼʅɲ (ʉʌʉʔɼ) ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ɽɲ ʃɲɽɲʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ɷɿɳʄʐʅɲ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʋʊʅɸʆʉ
ɲɽʄʉʑʅɸʆʉ (ȵɿʃʊʆɲ 1)
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•

ɶɿɲ ʉʅɲɷɿʃɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ ɲɸʌʊɴɿɲʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ ʋʉʐ ɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿ ʍɸ Ɉʅɼʅɲʏɲ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲɽʄʉʑʅɸʆʘʆ.

•

ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ /ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʅɸ ʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ/ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʊ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ
ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ, ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʖʌɼʍɻ

•

ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʆɲʅʉʆɼʎ ɲʔɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʋɸʌɿʏʏɳ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ (ʋ.ʖ. ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ) ʃɲɿ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ
ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɻʎ ʔʐʍɿʃɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɲʋʉɷʐʏɻʌʀʘʆ
• Ʌʌɿʆ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɲʋʉɷʐʏɻʌʀʘʆ, ɸʔʊʍʉʆ ʉɿ ʖʙʌʉɿ ʋɲʌɹʅɸɿʆɲʆ ɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʏʉɿ ɶɿɲ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɲʋʊ ɸʋʏɳ (7) ɻʅɹʌɸʎ, ʉ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɻ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʉʐʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ
ʍʐʆɼɽʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ.

•

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ɸɿʍʊɷʉʐ ʍʏʉ ʖʙʌʉ – ʅʊʆʉ ɶɿɲ ɲɽʄʉʑʅɸʆʉʐʎ, ʋɲʀʃʏɸʎ, ʋʌʉʋʉʆɻʏɹʎ ʃɲɿ ʏʉ ɸʄɳʖɿʍʏʉ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ʄʉɿʋʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʅɸ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʉɷɻɶʀɲʎ «…ɹʘʎ ʏɹʍʍɸʌɲ (4) ɳʏʉʅɲ
ɲʆɳ 20 ʏ.ʅ. ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɲ ɸʋʊʅɸʆɲ ʃɳɽɸ 10 ʏ.ʅ., ɹʆɲ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ɳʏʉʅʉ…» ʅɸ ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ
ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʏʉʐʎ

•

ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɿʃʌʊʏɸʌʘʆ ʖʙʌʘʆ ɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ʍʏʉʐʎ ɲɽʄʉʑʅɸʆʉʐʎ, ʋɲʀʃʏɸʎ ʃɲɿ
ʏʉʐʎ ʋʌʉʋʉʆɻʏɹʎ, ʅɸ ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ ʔʐʍɿʃɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎ ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʏʉʐʎ

•

Ȱʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ (ʅɸ ɲʆʏʄʀɲ) ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʍɻʅɸʀɲ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏʘʆ ɲʋʉɷʐʏɻʌʀʘʆ

•

Ȱʆɳʅɸʍɲ ʍʏɲ ʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ʆɲ ʋɲʌɸʅɴɳʄʄɸʏɲɿ ɹʆɲ ʃɸʆʊ ʃɳɽɿʍʅɲ ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ

•

Ƀ ʖʙʌʉʎ ʆɲ ɲɸʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ɲʋʊ ɲʆʉɿʖʏɳ ʋɲʌɳɽʐʌɲ. ɇɸ ʊʏɿ ɲʔʉʌɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ
ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɸɶʃʐʃʄʀʉʐ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ. ȵɳʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʍʑʍʏɻʅɲ
ɸʇɲɸʌɿʍʅʉʑ, ʌʑɽʅɿʍɻ ɶɿɲ ʌʉɼ ɲɹʌɲ ɲʋʊ ʅɹʍɲ ʋʌʉʎ ʏɲ ɹʇʘ ʖʘʌʀʎ ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻ

•

Ȱʏʉʅɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʆʏʉʐʎ ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɲʏʉʅɿʃɳ ʆʏʉʐʎ ʃɲɿ
ɲʐʏɳ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ʍɸɿʌɳ ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʆʏʉʐʎ ɹʆɲ ʃɸʆʊ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɲ
ɲʏʉʅɿʃɳ ʆʏʉʐʎ
ɷɸʆ ɸʋɲʌʃʉʑʆ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʖʌɼʍɸʘʆ
ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏɻʎ ɴʌʑʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ȵɃȴɉ ɶɿɲ ʅɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ
ʖʙʌʉʐʎ
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf.
Ⱦɲʄʊʎ ɲɸʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ ʅɸ ɲʆʉɿʃʏɳ ʋɲʌɳɽʐʌɲ.

•

ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ (ʋ.ʖ. ʍɲʅʋʉʐɳʆ) ʃɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʍɲɶɿʉʆɳʌɲʎ

•

Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔʉʌɳ ʍʏʉʄɼ/ʌʊʅʋɲ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɶɳʆʏɿɲ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɸʘʎ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʄʄɳɺɸɿ ʏɲʃʏɿʃɳ. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ɲʔɲʀʌɸʍɻ
ʏʘʆ ɶɲʆʏɿʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ (ʋʄʑʍɿʅʉ ʅɸ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ʍɲʋʉʑʆɿ ɼ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ ɶɿɲ ɸʀʃʉʍɿ [20] ɷɸʐʏɸʌʊʄɸʋʏɲ) ʃɲɿ, ɲʔʉʑ ʏɲ ʖɹʌɿɲ
ʍʏɸɶʆʙʍʉʐʆ ʃɲʄɳ, ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʆɹʉ ɺɸʐɶɳʌɿ ɶɲʆʏɿʙʆ. Ʌʌʊʍɽɸʏʉʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʊʋʘʎ ʅɳʍʃɲ, ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɳ ɶʐɲʄɿɳ ʃɲɿ ɲɷɿɳɴʌʉʖɻ ʋʉɷɿɳ, ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ʋɲʌɲʍʃɸʐɼ ɷɿɲʄʐʅɳʏʘʆ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ/ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʊ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲɿ
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ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ, ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɸɳʆ
ʐʋɳʌʖɸɿ ʃʀʆɷʐʆʉʎ ʋɿʏʍɿʄʀʍʅɲʏʉʎ. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ɲʔɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐʎ ʏɲ ʅɹʍɲ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɲʋʉʌʌʀʋʏʉʆʏɲɿ ʍɸ ʃɳɷʉʐʎ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ ʅɸ ʃɲʋɳʃɿ ʃɲɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ
(ʋʄʑʍɿʅʉ ʅɸ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ʍɲʋʉʑʆɿ ɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ ɶɿɲ ɸʀʃʉʍɿ [20]
ɷɸʐʏɸʌʊʄɸʋʏɲ).
•

ɀɸʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ
ʏʉʐ
ȵɃȴɉ
ɶɿɲ
ʅɻ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ
ʖʙʌʉʐʎ
https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf

•

ɀɸʏɳ ʏʉʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏɲ ɲʋʉɷʐʏɼʌɿɲ ʃʄɸʀʆʉʐʆ ʃɲɿ ɷɸʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻ
ɸʋʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ

•

ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ɶɿɲ ʅɿʃʌʊʏɸʌʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʍʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʔʉʌɿɲʅʉʀ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʃɲʌɹʃʄɲʎ ɷʀʋʄɲ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʊʌɶɲʆʉ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʉ ɲɽʄʉʑʅɸʆʉʎ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀ ʏɲ ʌʉʑʖɲ ʃɲɿ
ʏʉ ʍɳʃʉ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʏʉʐʎ

•

ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ ʅɸ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ

o

ʃʄɸʀʍɿʅʉ ʏɻʎ ʄɸʃɳʆɻʎ ʃɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʉ ʍʐʆɼɽɻʎ ʃɲʏɲɿʉʆɿʍʅʊʎ ʆɸʌʉʑ

o

ʍʑʍʏɻʅɲ ɲʐʏʊʅɲʏɻʎ ɲʋɸʄɸʐɽɹʌʘʍɻʎ ʖʄʘʌʀʉʐ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʏɲɿʉʆɿʍʅʊ ʆɸʌʉʑ

o

ʆɿʋʏɼʌɲʎ ʅɸ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ʅɸ ɲʆʏʄʀɲ

o

ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɹʏɸʎ

o

ʋʉɷʉʃʀʆɻʏʉʎ ʃʄɸɿʍʏʊʎ ʃɳɷʉʎ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ

o

ʏɼʌɻʍɻ ʅɹʏʌʘʆ ʔʐʍɿʃɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ (ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʏɻʎ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ)

•

ɇʐʖʆʊʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ȵɃȴɉ ɶɿɲ ʅɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ

•

ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸɶʃʑʃʄɿʉ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ «ȿɼʗɻ
ʅɹʏʌʘʆ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ɿʉɶɸʆɸʀʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʄʉɿʅʙʇɸɿʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ»

•

ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʋʘʄɼʍɸʘʆ

•

ɷɿɳɽɸʍɻ ʅʊʆʉ ɸʅʔɿɲʄʘʅɹʆʉʐ ʆɸʌʉʑ

Ȳ. ɅɆɃɇɏɅȻȾɃ
• ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʍɸ ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐʎ
•

ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ, ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʃɲɿ ʍʐʖʆɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ

•

ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ, ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʃɲɿ ʍʘʍʏɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ

•

ɲʋʉʖɼ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʍɽɹʆɸɿɲʎ
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•

ɳʅɸʍɻ ɲʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻ ɲʋʊ ʏɲ ʖʙʌʉ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍʉʐʆ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ (ʋʐʌɸʏʊ,
ɴɼʖɲ, ɷʑʍʋʆʉɿɲ) ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ COVID-19 ʄʉʀʅʘʇɻ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐʎ. ɇʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉʐ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ COVID-19 ʄʉʀʅʘʇɻʎ ʍɸ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉ ɻ ɸʋɳʆʉɷʉʎ ʍʏɻʆ
ɸʌɶɲʍʀɲ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ȵɃȴɉ https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apoto-nosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enanti-metadosis-asthenon-me-covid-19-poynosileyontai-i-paramenoyn-gia-frontida-kat-oikon/

•

ɸɳʆ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʉʅɳɷɲ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ɲʆɳɽɸʍɻ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʅɸ ʖɲʅɻʄʊ ʃʀʆɷʐʆʉ
ɹʃɽɸʍɻʎ

ȳ. ȰȺȿɃɉɀȵɁɃȻ
• ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʃʉʆʏɿʆʊʏɸʌʉʐ ʍʏʉʆ ʏʊʋʉ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ɶʐʅʆɲʍʏɻʌʀʉʐ
•

ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ʅɸ ʏɲ ʋʊɷɿɲ ɼ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʅɸʏɲʔʉʌɿʃʊ ʅɹʍʉ

•

ʖʌɼʍɻ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ ɼ/ʃɲɿ ʋʄʑʍɿʅʉ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʃɲɿ ʍʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏɻʎ
ɳʍʃɻʍɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ ʍɸ ɳʄʄʉ ʊʌɶɲʆʉ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ

•

ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲʆʊʆʘʆ ʔʐʍɿʃɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ

•

ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ (ʋʖ ʋɸʏʍɹʏɲ)

•

ɍʌɼʍɻ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ ɸɳʆ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ ɲʋʊ ʏʉ ʅɹɶɸɽʊʎ ʏʉʐʎ (ʋʖ ʅʋɳʄɸʎ, ʄɳʍʏɿʖɲ,
ʍʏʌʙʅɲʏɲ)

•

ʋʄʑʍɿʅʉ ʏʘʆ ʌʉʑʖʘʆ, ʋɸʏʍɸʏʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʍʏʉ ɶʐʅʆɲʍʏɼʌɿʉ ʍʏʉ ʋʄʐʆʏɼʌɿʉ ʅɸ ʃʉɿʆʊ
ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʊ, ʍɸ ʐʗɻʄɼ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ (60ʉ C)

•

ɲʋʉʔʐɶɼ ʏɻʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ ʍɸ ʃʄɸɿʍʏʊ ʖʙʌʉ, ʏɻʆ ʏʌɹʖʉʐʍɲ ʔɳʍɻ ʏɻʎ ɸʋɿɷɻʅʀɲʎ, ɸɳʆ ʏʉ ɳʏʉʅʉ
ɲʆɼʃɸɿ ʍɸ ʉʅɳɷɲ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ (ɸɶʃʑʃʄɿʉʎ ȵɃȴɉ).
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Ʌ Ȱ Ɇ Ȱ Ɇ Ɉ ȸ ɀ Ȱ ȻȻ

ɃȴȸȳȻȵɇ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ ɃȻȾɏɁ ȰɁɃɍȸɇ
ȳȻȰ ɈȸɁ ȰɅɃɌɉȳȸ ȴȻȰɇɅɃɆȰɇ Ɉȸɇ ɁɃɇɃɉ COVID-19

Ƀɿ ʉʀʃʉɿ ɲʆʉʖɼʎ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɸɿɷɿʃɼ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʅɸ ɿɷɿʉʅʉʌʔʀɸʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʄʊɶʘ ʏɻʎ
ʀɷɿɲʎ ʏɻʎ ʔʑʍɻʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʊʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɸɶɶʑʏɻʏɲ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɻ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʋɲʌɲʍʖɸɽʉʑʆ ʉɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ.
Ƀɿ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʋɲʌɸʖʊʅɸʆɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍɸ ʉʀʃʉʐʎ
ɲʆʉʖɼʎ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ʘʎ ʍʃʉʋʊ ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ʔʐʍɿʃɼʎ ɸʋɲʔɼʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɷɿɳɷʉʍɻ ʏɻʎ ʆʊʍʉʐ Covid19.

ȲȰɇȻȾȵɇ ɃȴȸȳȻȵɇ
Ⱦɳɽɸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʊʏɿ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʉɷɻɶʀɸʎ-ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ. ȸ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ɸʋɲʌʃɼ ʃɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʉɷɻɶʀɸʎ. ɉʋɸʑɽʐʆʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʉɷɻɶɿʙʆ ɸʀʆɲɿ ʉ ɸʌɶʉɷʊʏɻʎ.

ɀɹʏʌɲ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ
1. Ɉɲʃʏɿʃʊ ʋʄʑʍɿʅʉ ʖɸʌɿʙʆ ʅɸ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ɼ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ɷɿɳʄʐʅɲ.
2. Ƀɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʄɹʆʉʐʆ ʏɲ ʖɹʌɿɲ ʏʉʐʎ ʅɸ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ʃɲɿ ʆɸʌʊ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɳʔɿʇɻ
ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋɲʌɸʖʊʅɸʆʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʍɸ ʋɸʄɳʏɸʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ
ɲʋʊ ɷɿɲʄɸʀʅʅɲʏɲ. ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ɸʋɲʌʃʉʑʎ ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ ʐɶʌʉʑ ʍɲʋʉʐʆɿʉʑ ʃɲɿ ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɸʏʙʆ. ȵɳʆ
ɲʐʏʊ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʏʊʏɸ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ɷɿɳʄʐʅɲ.
3. Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɳʔɿʇɼ ʏʉʐʎ ʉɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʆʏɲɿ ʋʘʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʄʑʆʉʐʆ ʏɲ ʖɹʌɿɲ ʏʉʐʎ ʅɸ
ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ʃɲɿ ʆɸʌʊ. ȵɳʆ ɲʐʏʊ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʏʊʏɸ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ɷɿɳʄʐʅɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍɸ ɸʅʔɲʆɹʎ ʍɻʅɸʀʉ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ
ʐʋʉɷʉʖɼʎ ʃɲɿ ɲʆɲʅʉʆɼʎ.
4. ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʋɸʄɲʏʙʆ ɶɿɲ ɲʋʉʔʐɶɼ ɸʋɲʔɼʎ ʅɸ ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ
ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ, ɸɿɷɿʃɳ ɲʐʏɳ ʋʉʐ ɲɶɶʀɺʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ (ʋ.ʖ. ʋʊʅʉʄɲ, ʃɳɶʃɸʄɲ ʍʃɳʄɲʎ ʃʄʋ.).
5. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʋɸʄɳʏɻʎ ʔɹʌɸɿ ʋɲʆʘʔʊʌɿ, ʏʉ ʃʌɸʅɳɸɿ ʅʊʆʉʎ ʏʉʐ ʍɸ ɸɿɷɿʃʊ ʖʙʌʉ ʋʉʐ
ʃɲɽɲʌʀɺɸʏɲɿ ʍʐʖʆɳ, ɲʋʉʔɸʑɶʉʆʏɲʎ ʏɻʎ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ʌʉʐʖɿʍʅʊ ɳʄʄʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ.
6. Ȱʔɲʀʌɸʍɻ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʀɽʉʐʍɸʎ ɲʆɲʅʉʆɼʎ ʋɸʌɿʏʏʙʆ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ, ʋʉʐ ʋɿɽɲʆʊʆ ʆɲ ɲɶɶʀɺʉʐʆ ʉɿ
ʋɸʄɳʏɸʎ ʊʋʘʎ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ, ɷɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃɳ ʔʐʄʄɳɷɿɲ ʃ.ɳ.
7. Ȱʋʉʔʐɶɼ ʖʌɼʍɻʎ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʊʋʘʎ ʃʉʐɺʀʆɲ, ʃɲʔɸʏɿɹʌɲ ʃʄʋ.
8. Ȱʋʉʔʐɶɼ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʅɸ ʅɸʏʌɻʏɳ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʋʄɲʍʏɿʃʙʆ ʃɲʌʏʙʆ ʅɸ ɲʆɹʋɲʔɻ ʍʐʆɲʄʄɲɶɼ.
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ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɼʌɻʍɻʎ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ
1. Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʃɲʏɳ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ.
2. ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʋɸʄɲʏʙʆ
ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʆɲʅʉʆɼʎ.
3. Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɲʆɲʅʉʆɼʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ʋɸʄɲʏʙʆ ɼ ʖʌɼʍɻ ɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃʙʆ ɲʃʌʐʄɿʃʙʆ ʐɲʄʉʋɿʆɳʃʘʆ. ȵɳʆ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ, ʃɲʏɳʌɶɻʍɻ ʏʉʐ
ʖʙʌʉʐ ɲʆɲʅʉʆɼʎ ʃɲɿ ɸʀʍʉɷʉʎ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋɸʄɲʏʙʆ ɲʃʌɿɴʙʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʏɻʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ. ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʌɲʆʏɸɴʉʑ.
4. Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʏʊʅʘʆ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏʉʆ ʃɲʆʊʆɲ ɸʆʊʎ
ɲʏʊʅʉʐ ɲʆɳ 10m2. Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɸʄɲʏʙʆ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ. ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿ ʉɿ ɳʍʃʉʋɸʎ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.
5. ȴɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎ ʖʙʌʘʆ ɲʆɲʅʉʆɼʎ ɲʋʊ ʖʙʌʉʐʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ. ɍʌɼʍɻ – ɸɳʆ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ –
ɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃɼʎ ʏɲɿʆʀɲʎ ɼ ʍɻʅɸʀʘʆ ʅɸ ɸʐʃʌɿʆɹʎ ʖʌʙʅɲ ʍʏʉ ʋɳʏʘʅɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɼʌɻʍɻʎ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ.
6. ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʍɸ ʋɲʌɹɸʎ ɳʆʘ ʏʘʆ ɷʑʉ ɲʏʊʅʘʆ.
7. ȵɳʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʉʐʌɳ ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʏʊʏɸ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉʆ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ ɸʐʃʌɿʆɼ ʍɻʅɳɷɿɲ ʋʉʐ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ʏɻʆ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5)
ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿʅɹʆʉʐʆ.

Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʖʙʌʉʐ - Ȱɸʌɿʍʅʊʎ
1. Ɉɲʃʏɿʃʊʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʊʋʘʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ ɲʐʏʙʆ ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ɲɶɶʀʇɸɿ ʋʉʄʄɳ ɳʏʉʅɲ (ʋ.ʖ. ʋʊʅʉʄɲ, ʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ɲʆɲʅʉʆɼʎ, ʃɳɶʃɸʄɲ ʍʃɳʄɲʎ ʃ.ʄʋ.).
2. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʖʌɸɿɲʍʏɸʀ, ʖʌɼʍɻ ʍʃɸʐʙʆ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʊʌʌɿʗɼ ʏʉʐʎ ʍɸ ɸɿɷɿʃɳ
ɷɿɲʅʉʌʔʘʅɹʆʉʐʎ ʋʉɷʉʃʀʆɻʏʉʐʎ ʃɳɷʉʐʎ.
3. Ɉɲʃʏɿʃʊʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ (ɿɷɲʆɿʃɳ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʖʌɼʍɻ). Ȱʋʉʔʐɶɼ
ɸʋɲʔɼʎ ʅɸ ɷʐʆɻʏɿʃɳ ʅʉʄʐʍʅɲʏɿʃɳ ɲʋʊɴʄɻʏɲ. ɍʌɼʍɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ, ɶɲʆʏɿʙʆ ʃɲɿ
ʋʉɷɿɳʎ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ – ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ – ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ. Ȱʋʊʌʌɿʗɻ ʏʉʐ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ, ɸɿɷɿʃɳ ʏʘʆ ɶɲʆʏɿʙʆ, ɲʅɹʍʘʎ ʅɸʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ.
4. ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ ɲʆʉɿʖʏʙʆ ʋɲʌɲɽʑʌʘʆ ʃɲɿ ɽʐʌʙʆ ɶɿɲ ɸʀʍʉɷʉ ʆʘʋʉʑ ɲɹʌɲ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋʊʌʏɸʎ
ɷʘʅɲʏʀʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ʍɸʇʉʐɲʄɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ.
5. ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɲʃʏɿʃʉʑ ʃɲɿ ɸʋɲʌʃʉʑʎ ɲɸʌɿʍʅʉʑ ʍʏɲ ɷʘʅɳʏɿɲ ɸʌɶɲʍʀɲʎ. Ɉʉ ɷʘʅɳʏɿʉ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɲɸʌʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ʄɸʋʏɳ ʅɸʏɲʇʑ ʃɳɽɸ ɸʋɲʔɼʎ ʋɸʄɳʏɻ.

Ƀɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɸʎ
1. Ƀɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ
ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʏʉʋʉɽɸʏɻɽʉʑʆ ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʐʋʉɷʉʖɼʎ.
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2. Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (ʅɳʍʃɸʎ, ɶɳʆʏɿɲ) ʍʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.
3. ȵɿɷɿʃɼ ʅɹʌɿʅʆɲ ɶɿɲ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʉʅɳɷɸʎ ɲʐʇɻʅɹʆʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ ʆʊʍɻʍɻ.
4. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʅʔɳʆɿʍɻʎ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉ, ɳʅɸʍɻ ɲʋʉʅɳʃʌʐʆʍɼ ʏʉʐ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɲʐʏʉʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ȵɃȴɉ.
5. Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɸɿʍʊɷʉʐ ʍɸ ʋɸʄɳʏɻ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏʉ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʊ (ɴɼʖɲ,
ʋʏɳʌʆɿʍʅɲ ʃ.ʄʋ.).
6. Ɉɼʌɻʍɻ ʋɸʄɲʏʉʄʉɶʀʉʐ ʊʋʉʐ ɽɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʏʉ ʅɿʃʌʊ ʊʆʉʅɲ ʃɲɿ ʏɻʄɹʔʘʆʉ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɶɿɲ
ʄʊɶʉʐʎ ɸʖɸʅʑɽɸɿɲʎ. Ʉʄʉɿ ʉɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʆʏɲɿ ʊʏɿ ʏɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʏʉʐʎ
ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɹʍʍɸʌɿʎ ɸɴɷʉʅɳɷɸʎ ʍɸ ʃʄɸɿʍʏʊ ʔɳʃɸʄʉ ɶɿɲ ʏʉʆ ɸʆʏʉʋɿʍʅʊ ʃɲɿ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʋɲʌɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐ ɸʆ ʄʊɶʘ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ, ʉ ʔɳʃɸʄʉʎ ɽɲ
ʃɲʏɲʍʏʌɹʔɸʏɲɿ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʉʐ ʋɲʌʊʖʉʐ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ.
7. ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʋɸʄɲʏʙʆ ɶɿɲ ʏɲ ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆɲ ʅɹʏʌɲ.

ȵɿɷɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ
1. ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ ʃɲɽɲʌʙʆ ʃʄɿʆʉʍʃɸʋɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʍʘʌʉʑʖʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ. Ɉɲ ʃʄɿʆʉʍʃɸʋɳʍʅɲʏɲ ʃɲɿ ʉɿ
ʋɸʏʍɹʏɸʎ ɲʄʄɳɺʉʆʏɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʋɸʄɳʏɻ ʃɲɿ ʋʄɹʆʉʆʏɲɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʍʏʉʐʎ 60°C ʅɸ
ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʊ. Ɉɲ ʌʉʑʖɲ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɸʌʘʏɿʃɼʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
(ʋ.ʖ. ɸʍʙʌʉʐʖɲ) ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʄʄɳɺʉʐʆ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʃɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ
ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋʄʐʆʏɻʌʀʉʐ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ 60°C ʅɸ ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʊ ɼ ʍʏʉʐʎ 40°C ʅɸ ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʊ
ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʊ.
2. Ƀɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʄɹʆʉʐʆ ʏɲ ʖɹʌɿɲ ʏʉʐʎ ʅɸ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ɼ ʅɸ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉ
ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ɷɿɳʄʐʅɲ ʋʌɿʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʋɸʄɳʏɻ. ȵɳʆ ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ, ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɶɲʆʏɿʙʆ ʅɿɲʎ
ʖʌɼʍɻʎ. Ȱʋʉʔʐɶɼ ʋɸʌɿʏʏɼʎ ʔʐʍɿʃɼʎ ɸʋɲʔɼʎ (ʋ.ʖ. ʖɸɿʌɲʗʀɲ)
3. Ʌʌʉʔʐʄɲʃʏɿʃɳ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ, ʃɲɿ
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʐʏʙʆ.
4. Ƀɿ ʋɳʌʉʖʉɿ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃɲɿ ʉɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʏʉ ʆʏʉʐʎ ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʋʌɿʆ ʃɲɿ
ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʏɻʎ ʍɸʇʉʐɲʄɿʃɼʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ.
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Ʌ Ȱ Ɇ Ȱ Ɇ Ɉ ȸ ɀ Ȱ ȻȻȻ
ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ Ɉȸ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ ɈɃɉ ȵɅȻɇȾȵɅɈȸɆȻɃɉ ɇȵ ɀɃɁȰȴȵɇ ɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ ȸȿȻȾȻɏɀȵɁɏɁ, ɈȸɁ
ɅȰɆɃɍȸ ɉɅɃɇɈȸɆȻɂȸɇ ȾȰȻ ɈȸɁ ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾȸ ȰɅɃȾȰɈȰɇɈȰɇȸ ȳȻȰ ȰɈɃɀȰ ɀȵ ȰɁȰɅȸɆȻȵɇ

ȳɿɲ ʏʉʐʎ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ:
x

Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ (ɹʆɲʎ ɲʆɳ ʆʉʍɻʄɸʐʊʅɸʆʉ/ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ)

x

Ɉɼʌɻʍɻ ɴɿɴʄʀʉʐ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ ʅɸ ʋʄɼʌɻ ʍʏʉɿʖɸʀɲ (ʏɻʄɹʔʘʆɲ, mail, ʃ.ʄʋ.) ɶɿɲ ʋɿɽɲʆɼ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ

x

ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃɳ ʔʐʄʄɳɷɿɲ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ

x

Ʌʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻ ɶɿɲ ʋɿɽɲʆɼ ɸʃ ʆɹʉʐ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ʏʉʐ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʅʔɳʆɿʍɻʎ >
ɲʋʊ ɷʑʉ (2) ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆ Covid-19 ʍʏɻʆ ɷʉʅɼ

x

ɇʑʍʏɲʍɻ ɶɿɲ ɲʋʉʔʐɶɼ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ ɸʋʀ ʐʋʊʋʏʘʆ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ɸʋɿʍʃɹʋʏɻ

x

Ȱʐʍʏɻʌɼ ʏɼʌɻʍɻ ʅɹɶɿʍʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ ʍʏɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ʄɸʋʏɳ

x

ȳɸʆɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʃɲʄʑʅʅɲʏʉʎ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ɼ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ (ʊʄɻ ʏɻʆ ʙʌɲ ʏʉʐ
ɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ)

x

ɇʑʍʏɲʍɻ ɶɿɲ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ

x

Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ɸɿʍʊɷʉʐ ʍʏʉ ʅɻ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ

ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ:
x

ȳɸʆɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʊʄʉ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ (ʊʄɻ ʏɻʆ ʙʌɲ ʏɻʎ ɴɳʌɷɿɲʎ) ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ɲʍʋʀɷɲʎ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʊʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

x

ɇʐʆɸʖɼʎ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

x

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʍɸ ʏɲʃʏɿʃɼ ɴɳʍɻ ʊʄʉʐ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɲʋʊ ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʉʌɿʍʏɸʀ ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ
ɲʐʏʊ

x

Ȱʐʍʏɻʌʊ screening ʊʄʉʐ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ:
o

Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ɽɸʌʅʉʅɹʏʌɻʍɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ

o

Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʅɸ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɳ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɸʋɲʔɼ ɼ ʏɲʇʀɷɿ ʍɸ ʖʙʌɲ/ʋɸʌɿʉʖɼ ʅɸ ɲʐʇɻʅɹʆʉ ɸʋɿʋʉʄɲʍʅʊ

o

Ȱʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃʌʉʑʍʅɲʏɲ ʍʏɻʆ ɷʉʅɼ, RT-PCR testing ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʋʏɿʃɳ ɼ/ʃɲɿ ʅɹʍʘ
ɷɸʇɲʅɸʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɸɿɶʅɳʏʘʆ ɲʋʊ ʋɹʆʏɸ ɹʘʎ ɷɹʃɲ (5-10) ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ (sample pooling)

o

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʐʋɳʌʇʉʐʆ > ɲʋʊ ɷʑʉ (2) ʃʌʉʑʍʅɲʏɲ ʍʏɻʆ ɷʉʅɼ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ
(RT-PCR) ʊʄʉʐ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɲʆɳ ɸɴɷʉʅɳɷɲ

x

Ȱʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ ɼ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɸʋɲʔɼ ʅɸ
ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʃʌʉʑʍʅɲ ʃɲɿ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ test (ɲʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻ ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʋʏɳ [7] ɻʅɹʌɸʎ ɲʆ
PCR ɽɸʏɿʃʊ)

x

Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
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ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ʃɲʏɳ ʏʉ ɷʐʆɲʏʊʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʍɸ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ʏɻʎ ʅɿɲʎ ɷʉʅɼʎ

ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉʐʎ:
x

Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ʃɳɽɸ ɲʍɽɸʆʉʑʎ/ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉʐ ʍʏɻʆ ɷʉʅɼ (ʃʄɿʆɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ, ɷʑʉ
ɷɿɲɷʉʖɿʃɳ test RT-PCR ɲʌʆɻʏɿʃɳ)

x

ȶɶʃɲɿʌɻ ɷɿɳɶʆʘʍɻ (ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ,
ɽɸʌʅʉʅɹʏʌɻʍɻ – ʅɹʏʌɻʍɻ ʃʉʌɸʍʅʉʑ ɲɿʅʉʍʔɲɿʌʀʆɻʎ ʃʄʋ ɺʘʏɿʃɳ ɷʑʉ ʔʉʌɹʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ʆʉʍɻʄɸʐʏɿʃɼ
ɴɳʌɷɿɲ)

x

ȱʅɸʍɻ ɲʋʉʅʊʆʘʍɻ ʐʋʊʋʏʘʆ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆ ʃɲɿ cohorting ɲʆ ʐʋɳʌʇʉʐʆ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ʏʉʐ ɸʆʊʎ

x

Ʌʌʉʄɻʋʏɿʃʊ RT-PCR ʏʌʊʔɿʅʉʐʎ/ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉʐʎ ɲʆɳ ʅɼʆɲ ʅɹʍʘ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʋʏɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɼ
ʅɹʍʘ ɷɸʇɲʅɸʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɸɿɶʅɳʏʘʆ ɲʋʊ ʋɹʆʏɸ ɹʘʎ ɷɹʃɲ (5-10) ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉʐʎ (sample pooling)

x

ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʋʉʍʏɲʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍɸ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ (ɸʆʏɸʐʃʏɼʌɿɲ, ʃʄʋ)

x

ȿɼʗɻ ɶɸʑʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ɷʘʅɳʏɿʉ ɸʔ’ ʊʍʉʆ ʍʏɻʆ ʏʌɲʋɸɺɲʌʀɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʏɻʌɻɽʉʑʆ ʉɿ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ

x

ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʖʙʌʉʐ (ʅʉʆʊʃʄɿʆʉ) ɶɿɲ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɲʋʉʅʊʆʘʍɻ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ ɼ ʋɿɽɲʆʉʑ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ

ȳɿɲ ʏɿʎ ɷʉʅɹʎ:
x

ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʍʖɸɷʀʉʐ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ/ʋɿɽɲʆʉʑ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ

x

ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʐʄɿʃʙʆ (ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃɳ ʃʄʋ.) ʃɲɿ ʅɹʍʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

x

Ȱʄʃʉʉʄɿʃɳ ɷɿɲʄʑʅɲʏɲ ʍʏɲ ɷʘʅɳʏɿɲ/ʃʌɸɴɳʏɿɲ

x

ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ ʖɲʌʏʉʅɳʆʏɻʄʘʆ/ʅɲʍʃʙʆ ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ

x

ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ ʉʇʐɶʊʆʉʐ

x

ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ ʆɿʋʏɼʌʘʆ ʋʄɼʌʘʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅɹʆʘʆ (ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ, ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɹʏɸʎ, ʋʉɷʉʃʀʆɻʏʉʎ
ʃɳɷʉʎ)

x

ɇʑʍʏɻʅɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʅɸ ʍʐɶɶɸʆɸʀʎ/ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ (sms, ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ, ʃʄʋ)

x

ɇɼʅɲʆʍɻ/ʋɿʆɲʃʀɷɸʎ/ʋʊʍʏɸʌ (ʐʋɸʆɽʑʅɿʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ, ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʉʐ
ɴɼʖɲ ʃɲɿ ʏʉʐ ʔʏɲʌʆʀʍʅɲʏʉʎ, ʃʄʋ)

x

Ⱦɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲ – ʏɼʌɻʍɻ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ –
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ

ʅʉʄʐʍʅɲʏɿʃʙʆ

ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ

(https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-katharismo-

perivallontos-choron-parochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/)
x

ȿɼʗɻ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ɸʋɲʌʃɼ ʔʐʍɿʃʊ ɲɸʌɿʍʅʊ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ ɿʉʑ
SARS-CoV-2

ʃɲʏɳ

ʏɻʆ

ʖʌɼʍɻ

ʏʘʆ

ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʙʆ

ʅʉʆɳɷʘʆ

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enantikoronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-allesloimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).
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Ʌ Ȱ Ɇ Ȱ Ɇ Ɉ ȸ ɀ Ȱ IV
ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ ɈȸɁ ȰɇɌȰȿȸ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ ɈɏɁ ɅȰȻȴɃɈɃɅɏɁ

x

ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʋɲɿɷʊʏʉʋʘʆ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ʏɲ ʏʌɹʖʉʆʏɲ ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʅɲʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿɷɻʅʀɲ ɲʋʊ ʏʉ
ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ SARS-CoV-2, ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɻ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʉ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉ. ɇʏɲ ɶɸʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏʘʆ ʋɲɿɷʊʏʉʋʘʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ:

x

Ƀʌɿʍʅʊʎ ʐʋɸʐɽʑʆʉʐ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉ, ʅɸ ʏɻʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏʉ ʃɲɽɼʃʉʆ ʏɻʎ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʃɲɿ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɶʉʆɹʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʏɻʆ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸʐɽʐʆʙʆ ʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʉɷɻɶɿʙʆ.

x

ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʏʉʐ ʐʄɿʃʉʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʆɲʄʘʍʀʅʘʆ
ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ʅɹʏʌʘʆ.

x

ɇʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʍʏɻʆ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ, ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ. Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʔʉʌɳɸɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʅɳʍʃɲ.

x

Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ʍɸ ɲʐʏʉʑʎ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɲʋʊ
ʃʉɿʆɹʎ ɿʙʍɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲɿɷɿʃɼʎ ɻʄɿʃʀɲʎ.

x

Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʏʉʆ ʐʋɸʑɽʐʆʉ, ʅɸ
ɸɶʌɼɶʉʌʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʉʑ ʅɸ ʍʐʅɴɲʏɳ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʅɸ ʄʉʀʅʘʇɻ
COVID-19.

x

ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʐʋʊʋʏʉʐ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʅɸ ʏʉʆ ȵɃȴɉ.

x

Ȱʆɳʌʏɻʍɻ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʃɲɿ ʍʐʖʆɳ ɸʋɿʍʃɸʋʏʊʅɸʆɲ ʍɻʅɸʀɲ, ɹʆʏʐʋʉʐ ɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ (ʋ.ʖ.
ɲʔʀʍɸʎ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋɸʆɽʑʅɿʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ,
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ʆɹʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ (ʐɶɿɸɿʆɼ ʖɸʌɿʙʆ, ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼ ʐɶɿɸɿʆɼ, ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʃ.ʏ.ʄ.).

x

Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ ɲʆɼʃɸɿ ʍɸ ʉʅɳɷɸʎ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ
ʍʉɴɲʌɼ ʆʊʍɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄʉʃɹʎ ɲʋʊ COVID-19. ɀɹʄɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʉʌɿʍʅɹʆɸʎ
ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʅɳɷɸʎ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲʆ ʆɲ ɸʌɶɲʍʏʉʑʆ ʅɸ ʏɻ ʍʑʅʔʘʆɻ ɶʆʙʅɻ ʏʉʐ
ɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎ ɿɲʏʌʉʑ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʍɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ
ɷɸʆ ɽɲ ʏʉʐʎ ɸʃɽɹʏɸɿ ʍɸ ɳʅɸʍɻ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ʃɲɿ ɽɲ ʋɸʌɿʉʌʀɺɸɿ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ɹʃɽɸʍɻʎ ʏʉʐʎ
ʍʏʉʆ ɿʊ (ʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲ, ɲʏʉʅɿʃʊ ɶʌɲʔɸʀʉ ʃ.ʏ.ʄ.).

Ȳ. ȳɸʆɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ
x

Ȱʋʉʔʐɶɼ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ʏʉʐ ɿʉʑ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐ.
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Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐʎ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɸʆɼʅɸʌʉ ʃɲɿ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ɶɿɲ ʏɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ ʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19 ʃɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍɹʄɽɸɿ ɶɿɲ ɸʌɶɲʍʀɲ ʅʊʆʉ ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ ɸʄɸʑɽɸʌʉ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ.

x

ɇʑʍʏɲʍɻ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ɶʉʆɸʀʎ ɶɿɲ ɽɸʌʅʉʅɹʏʌɻʍɻ ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻ ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ
ʏʘʆ ʋɲɿɷɿʙʆ, ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɲʆɲʖʙʌɻʍɻ ʏʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉ ʍʋʀʏɿ.

x

ȸ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʏʘʆ ʋɲɿɷɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʐʆʉɷʙʆ ʏʉʐʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʏɲɷɿɲʃɳ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ
ʌɲʆʏɸɴʉʑ ʅɹʍʘ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃɼʎ ɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʋʌʉʃʌɳʏɻʍɻʎ ʙʍʏɸ ʆɲ ɲʋʉʔɸʐʖɽɸʀ ʉ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʊʎ. ȸ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ ɽɲ ɴʉɻɽɼʍɸɿ ʏɻʆ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ ʍʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉ.
ɇʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ ɲʋʊ ɸʃʋɲɿɷɸʐʅɹʆʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʅɸ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʋʉʐ ɽɲ ɸʍʏɿɳɺɸɿ
ʍɸ ɷʑʉ ɽɹʅɲʏɲ: ɲ) ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ (ʋʐʌɸʏʊʎ, ɴɼʖɲʎ, ʃɲʏɲʌʌʉɼ, ʔɲʌʐɶɶɲʄɶʀɲ,
ɷɿɳʌʌʉɿɸʎ, ɹʅɸʏʉɿ, ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ ʃ.ʏ.ʄ.) ʃɲɿ ɴ) ʏʉ ɿʍʏʉʌɿʃʊ ɸʋɲʔɼʎ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ ɷɸʃɲʏɹʍʍɸʌɿʎ (14)
ɻʅɹʌɸʎ ʅɸ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʃʌʉʑʍʅɲ COVID-19. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɽɸʏɿʃɼʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ɷɸʆ ɽɲ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ʃɲɿ ɽɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʏʉʐ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ.

x

Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ ɸɿʍʊɷʉʐ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐ ʍʏɲ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ɳʏʉʅɲ ɶɿɲ
ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ (ʋʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ, ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ, ʏɸʖʆɿʃɼ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʃ.ʏ.ʄ.). Ɉɲ ɳʏʉʅɲ ɲʐʏɳ
ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʔʉʌʙʆʏɲʎ ʅɳʍʃɲ ʃɲɿ ʉɿ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʅɹʍɲ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ
ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏʉʐ
ɹʌɶʉʐ ʏʉʐʎ.

x

Ɉɹʄʉʎ, ɶɿɲ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʆɽɲʌʌʑʆɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ
ʏʉʐʎ (ʋʖ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʍʏʉʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ ɼ ʃɲɿ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʍʐʆʉɷʉʑʎ).

x

ɀɹʏʌɲ ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʖɸʌɿʙʆ.

x

Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɶʆʘʍʏʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʅɸʏɲʇʑ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ. ȶʄɸɶʖʉʎ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʅɸ ʊʌɿʉ ʏʉ
ɹʆɲ ʋɲɿɷʀ/5ʏ.ʅ. (ʄʊɶʘ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎ ʅɸʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ʘʔɹʄɿʅʉʐ ʖʙʌʉʐ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ). Ⱦɲʏɲʆʉʅɼ
ɸʆɻʄʀʃʘʆ ʍʐʆʉɷʙʆ ʍɸ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ ʍɸ ɸʍʏʀɲʍɻ ʃʄɸɿʍʏʉʑ ʖʙʌʉʐ.
(https://www.efet.gr/files/pdf/other/odigos-epan-estiasis.pdf

ʃɲɿ

https://www.e-

nomothesia.gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgike-apophase-dia-gp-oik-32009-2020.html).
x

Ƀɿ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉɿ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ ʏʉʐʎ ɽɸʌɿʆʉʑʎ ʅɼʆɸʎ, ʆɲ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆ ʏʉʐʎ
ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ ʍɸ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ ɹʇʘ, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʍʏʀɲʍɻ ɲʆʉɿʃʏʉʑ ʖʙʌʉʐ.

x

Ɂɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉɿ ʖʙʌʉɿ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʏʘʆ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲ ʇɸʖʘʌɿʍʏɳ.

x

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʖɸʌɿʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʅɹʍɲ ɼ ʃʉʆʏɳ ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ. ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʖɸʌɿʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʑʗʉʎ
ɶɿɲ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ. Ɉʉ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ɶɿɲ ʏʉ ʋʄʑʍɿʅʉ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ
ʖʌɼʍɻ ɲʋʊ ʋɲɿɷɿɳ. Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ɻ ɸʋɿʏɼʌɻʍɻ ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʖɸʌɿʙʆ ʏʘʆ ʋɲɿɷɿʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ. ȵʋʀʍɻʎ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʊʄʉʐʎ
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ʊʏɲʆ ʏɲ ʖɹʌɿɲ ɸʀʆɲɿ ɸʅʔɲʆʙʎ ʄɸʌʘʅɹʆɲ, ʋʌɿʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ɸʃʃʌʀʍɸɿʎ ɼ ʍʘʅɲʏɿʃɳ ʐɶʌɳ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʏʉ ɶɸʑʅɲ. Ɉʉ ʋʄʑʍɿʅʉ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʅɸ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ʃɲɿ ʆɸʌʊ, ɶɿɲ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʀʃʉʍɿ (20) ɷɸʐʏɸʌʊʄɸʋʏɲ, ɽɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʋʌʉʍɸʃʏɿʃʊ ʍʏɹɶʆʘʅɲ ʅɸ ʖɳʌʏɿʆɸʎ
ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɹʏɸʎ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ɲʋʊʌʌɿʗɼ ʏʉʐʎ ʍʏʉʐʎ ʃɳɷʉʐʎ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ. ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ,
ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ ɷɿɲʄʑʅɲʏʉʎ, ʋɳʆʏɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʀɴʄɸʗɻ ɼ
ɴʉɼɽɸɿɲ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʙʍʏɸ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ʉʌɽɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ.
x

Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ.

x

ȳɸʆɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ.

x

ɇʐʍʏɻʅɲʏɿʃʊʎ ʃɲɿ ɸʋɲʌʃɼʎ ʔʐʍɿʃʊʎ ɲɸʌɿʍʅʊʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ. ȵʋɿʔɳʆɸɿɸʎ ʋʉʐ ɲɶɶʀɺʉʐʆ ʏɲ
ʋɲɿɷɿɳ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ.
Ɉʌɲʋɹɺɿɲ ʃɲɿ ʃɲʌɸʃʄɳʃɿɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʋʌɿʆ ʃɲɿ ɲʔʉʑ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɶɿɲ ʔɲɶɻʏʊ.

x

ȵɳʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃɳ, ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ɲʆʉɿʖʏɳ ʋɲʌɳɽʐʌɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋɸʌʍʀɷɸʎ
ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅɹʆɸʎ ʍɸ ʃɳɽɸʏɻ ʌʉɼ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɻʎ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋʌʊʍʔɲʏɻʎ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʏʉʐʎ. ȵɳʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɲʆɸʅɿʍʏɼʌɸʎ ʉʌʉʔɼʎ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ɲʆʉɿʖʏɳ
ʋɲʌɳɽʐʌɲ ʃɲɿ ʍɸ ʖɲʅɻʄɼ ɹʆʏɲʍɻ ʊʍʉ ɲʐʏʊ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ. Ȱʆɸʅɿʍʏɼʌɸʎ ʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎ ʌʉɼʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʋʉʔɸʑɶʉʆʏɲɿ ɸʋɸɿɷɼ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʅɸʏɲʔɹʌʉʐʆ ʍʏɲɶʉʆʀɷɿɲ ʍɸ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ.
(Ʌɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ: ɸɶʃʑʃʄɿʉɿ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ: «ȿɼʗɻ ʅɹʏʌʘʆ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ
ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ɿʉɶɸʆɸʀʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʄʉɿʅʙʇɸɿʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ» ʍʏɿʎ
24.4.2020

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf

ʃɲɿ

ɲʌ.

ʋʌʘʏ: ȴ1(ɷ)/ȳɅ ʉɿʃ.26635 (ȰȴȰ: 9Ȼɉɍ465ɌɉɃ-9ȸɇ) ʍʏɿʎ 23.4.2020.
x

Ʌɹʌɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʐʆɼɽɸɿʎ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ, ʍʐʖʆʊʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ
ʄɸʀʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲɶɶʀɺʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ (ʋ.ʖ. ʋʊʅʉʄɲ, ʖɸʌʉʑʄɿɲ, ʃʉʐʋɲʍʏɼ
ɲʋʊ ʍʃɳʄɸʎ ɼ ʃɿɶʃʄʀɷʘʅɲ, ɴʌʑʍɸʎ), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ, ʅɸ ʃʉɿʆɳ ʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ. ɇʏɿʎ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɼ ɲɶɶʀɺʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʏʉʐɲʄɹʏɸʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ, ʅɸʏɳ ʏʉʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊ, ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʉʑ, ʊʋʘʎ ɷɿɲʄʑʅɲʏʉʎ

ʖʄʘʌʀʆɻʎ ɼ

ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ.
x

Ʌʌʉʍʉʖɼ: ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔʐʄɳʍʍʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ,
ʅɲʃʌɿɳ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ, ʋʌʉʎ ɲʋʉʔʐɶɼ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɷɻʄɻʏɻʌʀɲʍɻʎ ɼ ɸʌɸɽɿʍʏɿʃɼʎ ɷʌɳʍɻʎ ʍɸ ɷɹʌʅɲ
ʃɲɿ ɴʄɸʆʆʉɶʊʆʉʐʎ.

x

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ȵɃȴɉ,

«ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ ɈɃɁ

ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɃ ȾȰȺȰɆȻɇɀɃ ȾȰȻ ȰɅɃȿɉɀȰɁɇȸ ɀȸ ɉȳȵȻɃɁɃɀȻȾɏɁ ɀɃɁȰȴɏɁ ɅɃɉ ɅȻȺȰɁɃɁ
ȵɍɃɉɁ

ȵȾɈȵȺȵȻ

ɇɈɃɁ

ȻɃ

SARS-CoV-2»

14.5.2020

https://eody.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
x

ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ȴȵɁ ɸʆɷɸʀʃʆʐʏɲɿ ɻ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʅɸ ʗɸʃɲʍʅʊ ɼ ɸʃʆɹʔʘʍɻ ʏʘʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ ɼ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ʍʐʍʏɳʍɸɿʎ ʏʉʐ Ʌɲɶʃʊʍʅɿʉʐ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ɉɶɸʀɲʎ
(https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmental-surfacesinthe-context-of-covid-19).
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x

Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ.

x

ɉʄɿʃɳ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ.

x

Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʄʄɳʇɸɿ ɻ ʔɿʄʉʍʉʔʀɲ ʏʘʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ. ɀʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɲʆʉɿʖʏɹʎ ʋɲɿɷɿʃɹʎ ʖɲʌɹʎ ʋʖ ʏʍʉʐʄɼɽʌɸʎ, ʏʌɲʅʋɳʄɸʎ, ʃʉʑʆɿɸʎ ʃ.ʄʋ. Ɉɹʏʉɿɲ
ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ɸʑʃʉʄɲ ʃɲɿ ɷɸʆ ɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀʏɲɿ ʅɸɶɳʄʉʎ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʊʎ. Ƀɿ
ʖʙʌʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲɸʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲʄɳ ʃɲɿ ʊʍʉ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʀ ʖʙʌʉɿ ɸɳʆ
ʐʋɳʌʖʉʐʆ. Ɉɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʅɹʆɲ ʅɸ ʏɹʏʉɿʉ ʏʌʊʋʉ ʙʍʏɸ ʆɲ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʄʉʀʅʘʇɻʎ, ʆʊʍʉʐ ɼ
ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ. ȵʋʀʍɻʎ ɻ ɷɿɳʏɲʇɻ ʏʘʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʏɹʏʉɿɲ
ʙʍʏɸ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ.

x

ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ʏɻʎ ʋɲʆɷɻʅʀɲʎ ȴȵɁ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʊʋʘʎ:
ɲ) ʔʉʐʍʃʘʏɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʉɶʃʙɷɻ ʃɲɿ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʐʆʘʍʏʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ʃɲɿ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ
ʆɲ ʃɲɽɲʌɿʍʏʉʑʆ ɸʑʃʉʄɲ,
ɴ) ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʅɸ ʋʉʄʐɳʌɿɽʅɸʎ ʅʋɳʄɸʎ ɼ ɳʄʄɲ ʅɿʃʌɳ ʋʉʄʐɳʌɿɽʅɲ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɸʑʃʉʄʉ
ʆɲ ʃɲɽɲʌɿʍʏʉʑʆ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʖʌɼʍɻ,
ɶ) ʃɲʏɸʍʏʌɲʅʅɹʆɲ ɼ ʍʋɲʍʅɹʆɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍʉʐʆ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊ ʍʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ɼ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʃɲɽɲʌɿʍʏʉʑʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ (ʋ.ʖ. ɲʋʊ ʑʔɲʍʅɲ, ʄʉʑʏʌɿʆɲ) ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʋʉʅɲʃʌʑʆʉʆʏɲɿ.

Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ
x

Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ, ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɲʐʏɳ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ ʅɸ ʅɿʃʌɳ ʋɲɿɷɿɳ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʏɲʃʏɳ
ʖʌʉʆɿʃɳ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ [ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʃɳɽɸ ʏʌɸɿʎ (3) ʙʌɸʎ] ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍʏʉ
ʏɹʄʉʎ ʃɳɽɸ ʅɹʌɲʎ ʅɸ ʋʄʑʍɻ ʅɸ ɺɸʍʏʊ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʊ, ʇɹʋʄʐʅɲ ʃɲɿ ʍʏɹɶʆʘʅɲ.

x

Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ ʋʉʐ ʄɸʌʙʆʉʆʏɲɿ ɼ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʋɲɿɷʀ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʀʆɲɿ ɶʆʘʍʏʊ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ɳʌʌʘʍʏʉ
ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉʅɲʃʌʑʆʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɲʋʊ ʏʉ ʖʙʌʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ. Ɉɹʏʉɿɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ/ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ɲʅɹʍʘʎ ɸɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʇɲʆɳ ʏɻʆ ʀɷɿɲ ʅɹʌɲ, ɼ
ʆɲ ɲʋʉʅɲʃʌʑʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɳʃʌɻ ɶɿɲ ʃɲɽɳʌɿʍʅɲ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʍʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏɻʎ
ɻʅɹʌɲʎ. Ʌʉʄʄɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʋʄʐɽʉʑʆ ʍɸ ʋʄʐʆʏɼʌɿʉ ʍʃɸʐʙʆ.
ɇʀʏɿʍɻ – ɸʍʏʀɲʍɻ

x

ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ʍʃɸʐʙʆ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ.

x

ɇʏʉ ʖʙʌʉ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋɳʌʖʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɸʍʏʀɲʍɻʎ
ʃʄɸɿʍʏʙʆ ʖʙʌʘʆ. Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʔʉʌɳɸɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʅɳʍʃɲ.

Ⱦʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉɿ ʖʙʌʉɿ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ ʃɲɿ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
x

ȵʋʀɴʄɸʗɻ ʍʏɻʆ ɲʆɲʅʉʆɼ ʙʍʏɸ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿ.

x

ȴɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ɸɿɷʙʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ (ʋ.ʖ. ʍɲʋʉʑʆɿ, ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɹʏɸʎ, ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ) ʍʏɿʎ
ʏʉʐɲʄɹʏɸʎ.

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

x

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27949

Ȱʆɳʌʏɻʍɻ ɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ (ʋʊʍʏɸʌ ʃ.ɳ.) ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ
ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ, ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʃɲɿ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ.

x

Ɂɲ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ʍʏɻ ʏʉʐɲʄɹʏɲ ɸɿɷɿʃʊʎ ʖʙʌʉʎ ɶɿɲ ɲʄʄɲɶɼ ɴʌɸʔɿʃɼʎ ʋɳʆɲʎ. Ɉɲ ʏʌɲʋɹɺɿɲ ɲʄʄɲɶɼʎ
ɴʌɸʔɿʃɼʎ ʋɳʆɲʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅɹʆɲ ʅɸ ʖɲʌʏʀ ʅʀɲʎ ʖʌɼʍɻʎ ɼ ɳʄʄʉ ʐʄɿʃʊ ʋʉʐ ɽɲ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ʏʌɲʋɹɺɿ ɼ ʍʏʉ ʅɲʇɿʄɳʌɿ ʃɲɿ ɽɲ ɲʋʉʌʌʀʋʏɸʏɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ. ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʏɲ
ʏʌɲʋɹɺɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ʅɲʇɿʄɳʌɿ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ
ɻʅɹʌɲʎ.

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʑʋʉʋʏʉʐ ɼ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉʐ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʉʑ COVID-19
x

Ƀ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʐʋʊʋʏʘʆ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ ʄʉʀʅʘʇɻʎ COVID-19 ʏʉʐ ʋɲɿɷʊʏʉʋʉʐ,
ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʃɲɿ ɸʃʋɲɿɷɸʑɸɿ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʐʋʊʋʏʘʆ ʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ ʄʉʀʅʘʇɻʎ COVID-19. ȵɳʆ ʃɳʋʉɿʉ ʋɲɿɷʀ ɸʅʔɲʆʀʍɸɿ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ
ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19 ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʉ ɶʉʆɹɲʎ/ʍʐʆʉɷʊʎ ʃɲɿ ʏʉ ʋɲɿɷʀ ɳʅɸʍɲ ɲʋʉʅʉʆʙʆɸʏɲɿ ʍɸ
ʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉ ʃɲʄɳ ɲɸʌɿɺʊʅɸʆʉ ʖʙʌʉ, ʅɸ ɸʋʀɴʄɸʗɻ, ʅɲʃʌɿɳ ɲʋʊ ʏɲ ʐʋʊʄʉɿʋɲ ʋɲɿɷɿɳ.
ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʖɸʌɿʙʆ ʃɲɿ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ. Ʌɲʌɹʖɸʏɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ (ʅɳʍʃɲ, ɶɳʆʏɿɲ, ʋʉɷɿɳ ɲɷɿɳɴʌʉʖɻ ʃɲɿ ʉʔɽɲʄʅɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʅɸ
ɶʐɲʄɿɳ ɼ ɲʍʋʀɷɲ ʋʌʉʍʙʋʉʐ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɸʃʏʀʆɲʇɻʎ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʐɶʌʙʆ/ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʙʆ
ɸʃʃʌʀʍɸʘʆ). ɇʏɲ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɲ ʋɲɿɷɿɳ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʅɸ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ (ʃɲʄɳ ɲʆɸʃʏɼ, ʋʌʊʄɻʗɻ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɸʋɲʔɼʎ ʅɸ ʅɳʏɿɲ ʃɲɿ ʋʌʊʍʘʋʉ) ɸʆʙ ʍʏɲ ʋɲɿɷɿɳ <
ʏʘʆ ʏʌɿʙʆ (3) ɸʏʙʆ ʊʋʉʐ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʘʋʀɷɲʎ.
ȵʋɿʅɸʄɼʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʖʙʌʉʐ ʃɲɿ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɲʆɲʖʙʌɻʍɻ ʏʉʐ ʋɲɿɷɿʉʑ
ʅɸ ʖʌɼʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.

x

Ȱʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʃʌʉʑʍʅɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ȵɃȴɉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ
ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɼ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ʃɲɿ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʋɿɽɲʆʙʆ ɸʋɲʔʙʆ ʏʉʐ ʋɲɿɷɿʉʑ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʍʐʆʉɷʙʆ ʏʉʐ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27950

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V

ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ ɈȸɁ ȰɇɌȰȿȸ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ ɈɏɁ ȾȰȷȻɁɃ
ȳɸʆɿʃʉʀ ʃɲʆʊʆɸʎ
1. Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊ: ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɽɸʌʅʉʅɸʏʌɸʀʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʃɲɿ ʔɹʌɸɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʅɳʍʃɲ/ɲʍʋʀɷɲ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʏʉʐ.
2. ɍʙʌʉʎ: ʉ ʖʙʌʉʎ ʏʉʐ ʃɲɺʀʆʉ ʃɲɽɲʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʋʌʉʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉ
ɲʆɲʌʏɻʅɹʆʉ ʃɲɿ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ (ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏɻ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ) ʏʊʍʉ
ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ʊʍʉ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʄɼʇɻ ʏɻʎ ɻʅɸʌɼʍɿɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ. Ɉʉ ʋʄɳʆʉ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ɸʄɹɶʖʉʐ.
Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʋɲʆʏʉʑ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ:
•

ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃɳ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏɲ > ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (70%) ɲʄʃʉʊʄɻ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ

ɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʆʏɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ʆɲ ʏʉ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʋʌɿʆ, ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ɲʔʉʑ
ɲɶɶʀʇʉʐʆ ʅɳʌʃɸʎ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ, ʃɳʌʏɸʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʍʐʖʆɳ ɲɶɶɿɺʊʅɸʆɸʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ,
•

ɲʆɲʌʏɻʅɹʆɸʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɴɲʍɿʃʉʑʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ (ɲʋʉʔʐɶɼ ɲɶɶʀɶʅɲʏʉʎ

ʋʌʉʍʙʋʉʐ, ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼ ʐɶɿɸɿʆɼ, ɲʆʏɿʍɻʗʀɲ ʖɸʌɿʙʆ) ʍɼʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5)
ʅɹʏʌʉʐ,
•

ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ (ɲʋʊ ʏɲ ʅɸɶɳʔʘʆɲ).

Ƀ ʖʙʌʉʎ ɸʋɿɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɸʃɲʏʉʆʏɳɷɸʎ ʃɳʅɸʌɸʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʊ ʋɸʌɿʋʉʄʀɸʎ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʐ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ ʔʌʉʆʏʀɺɸɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʆʏɲʎ ʃɲɿ
ʐʋʉɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲʎ ʏɲʃʏɿʃɳ ʍʏʉʐʎ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ. Ɉɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɲʋʊ
ʏɿʎ ʃɳʅɸʌɸʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɲʌʖɸʀɲ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʆ ʆ.
4624/2019 (GDPR, Ȱ’ 137) ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ɸʀʃʉʍɿ (20) ɻʅɹʌɸʎ ʃɲɿ
ɸʀʆɲɿ ʍʏɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʉʐ ȵɃȴɉ ɶɿɲ ʏʐʖʊʆ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ ɸʋɲʔʙʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʐʋɳʌʇɸɿ ɽɸʏɿʃʊ
ʃʌʉʑʍʅɲ ʏɻʎ ʆʊʍʉʐ COVID-19.
ɇʐʆɸʖɸʀʎ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ
ʏʘʆ slots machines ɶɿɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ ʍʏɻʆ ɲʀɽʉʐʍɲ.
•

ȵɿɷɿʃʉʀ ʃɲʆʊʆɸʎ

Ȱʔʉʌɳ ʏɲ ʃɲɺʀʆʉ ɸɿɷɿʃɳ ʃɲɿ ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɿʍʖʑʉʆʏɸʎ ɶɸʆɿʃʉʑʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ
1.

Ʌɲɿɶʆɿʉʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ: Ȱʐʍʏɻʌɼ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ

ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʋɲɿɶʆʀʘʆ ɲʃʊʅɻ ʃɲɿ ɸɳʆ ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ ɹʆɲʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʆɲ ʃɲʏɲʌɶɻɽɸʀ.
ȸ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃʙʆ ɷɸʆ ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿ ʍʏɲ ʃɲɺʀʆʉ. Ɉɲ ʃɲɺʀʆʉ ɷɿɸɽʆʙʎ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ
ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʖʙʌʉʐ ʃɲɿ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɹʎ ʅʉʌʔɹʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʊʋʘʎ
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carousel ʃ.ʄʋ. (ʏɲ ɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃɳ ʋɲʌɲʋɸʏɳʍʅɲʏɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʅɿʃʌʊʏɸʌʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ, ʊʋʘʎ ʏɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ɃɅȰɅ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʏɻʌɼʍʉʐʆ ʏɿʎ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ). ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɻ
ʖʌɼʍɻ ɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃʙʆ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍʏɸʀ ʅɸʌɿʃʙʎ ʃɲɿ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ʊʋʉʐ ɻ ʖʘʌʉʏɲʇɿʃɼ
ɷɿɳʏɲʇɻ ʏʉ ɸʋɿɴɳʄʄɸɿ. ȴɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃʊʎ ɲʃʌʐʄɿʃʊʎ ʐɲʄʉʋʀʆɲʃɲʎ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍɽɸʀ ʍʏɻ
ʌɸʍɸʗɿʊʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʏʘʆ ʋɸʄɲʏʙʆ.
Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ

ʃɲɿ

ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ

ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ

ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ

ʏʐʖɸʌʙʆ

ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ

(ʋ.ʖ.

ʃʉʐʄʉʖɹʌɻɷɸʎ, ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʉɽʊʆɻʎ ɲʔɼʎ) ʅɸʏɲʇʑ ʖʌɼʍɸʘʆ. ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʃɲʄʐʅʅɳʏʘʆ
(ʋ.ʖ. ʅɸʅɴʌɳʆɻʎ) ʋʉʐ ɲʔɲɿʌɸʀʏɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʖʌɼʍɻ. ȸ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ ɹʆɲʆʏɿ ɸʄʐʏʌʉʔʊʌʘʆ ɿʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ
ʏʘʆ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ʅɸ ʏʉʆ ʐʋɳʌʖʉʆʏɲ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ.
2.

ȵʋɿʏʌɲʋɹɺɿɲ ʋɲʀɶʆɿɲ: Ƀ ɲʆʙʏɲʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɽɹʍɸʘʆ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʏɹʍʍɸʌɿʎ (4) ɶɿɲ ʏɿʎ ʌʉʐʄɹʏɸʎ

[ɲʆʏʀ ɸʋʏɳ (7)] ʃɲɿ ʏʌɸɿʎ (3) ɶɿɲ ʏɲ ʅɿʃʌʊʏɸʌɲ ɸʋɿʏʌɲʋɹɺɿɲ ʊʋʘʎ ʋʊʃɸʌ, ʅʋʄɲʃ ʏɺɲʃ [ɲʆʏʀ ɸʋʏɳ (7)],
ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋɲɿʃʏʙʆ.
Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɽɲ ʔɹʌɸɿ ɲʍʋʀɷɲ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲɿ ɽɲ ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ ʍʏʉʐʎ ʋɲʀʃʏɸʎ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɳʔɿʇɻ ʏʉʐʎ ʍʏʉ ʏʌɲʋɹɺɿ ʋɲʌʉʏʌʑʆʉʆʏɲʎ ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʏʊʍʉ ʍʏɻʆ ɲʌʖɼ ʊʍʉ ʃɲɿ ʍʏɲ
ʅɸʍʉɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍʏɻ ɽɹʍɻ.
Ȱʋʉɽɲʌʌʑʆɸʏɲɿ ɻ ʃʉɿʆɼ ʖʌɼʍɻ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʑʍʃʉʄʉ ʆɲ ʃɲɽɲʌɿʍʏʉʑʆ ɼ ʆɲ
ɲʋʉʄʐʅɲʆɽʉʑʆ. Ⱦʉɿʆɳ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ
ʖʌɼʍɻ ɲʋʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɼ ʋɸʄɳʏɸʎ. ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʐʏɼ ʋʌʉʒʋʉɽɹʏɸɿ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ.
Ɉɲ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ɸʑʃʉʄɲ (ʋ.ʖ. ʃɳʌʏɸʎ), ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ ʍɸ
ʅɿɲ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻ ʇɸʖʘʌɿʍʏɼ ʋɸʌɿʉʖɼ ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ɷʑʉ (72) ʙʌɸʎ ʋʌɿʆ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʇɲʆɳ.
ɉʔɲʍʅɳʏɿʆɸʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉʄʐʅɲʀʆʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʅɻʖɲʆɼʎ ɲʏʅʉʑ.
ȵʆɽɳʌʌʐʆʍɻ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʅɸ ʃɳʌʏɲ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʅɸʏʌɻʏʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʍʏʉʆ
ʋɸʄɳʏɻ ʆɲ ʏɲ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀ ʍɸ ɷʀʍʃʉ ʙʍʏɸ ʆɲ ɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ɲʐʏɳ.
3. ȵɿɷɿʃʊʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʋɲɿɶʆʀʘʆ: Ɉʉ ɽɹʅɲ ʏɻʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ʉʐʍɿʙɷɸʎ ʍʏɲ
ʃɲɺʀʆʉ ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɲʆɳ ʋɳʍɲ ʍʏɿɶʅɼ ɹʆɲ ʋʉʍʉʍʏʊ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ɲʄʄɳɺɸɿ ʋɲʀɶʆɿʉ, ɸʀɷʉʎ ʋɲɿɶʆʀʉʐ,
ʅɸʏɲʃɿʆɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ɸʍʏɿɲʏʊʌɿʉ ɼ ʏʉ ʅʋɲʌ, ʃɿʆɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ʏɲʅɸʀʉ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸɿʍʋʌɳʇɸɿ ɻ ʆɲ
ɸʇɲʌɶʐʌʙʍɸɿ ʏɲ loyalty points ʏʉʐ ʃ.ʄʋ. Ȱʆɳ ʋɳʍɲ ʍʏɿɶʅɼ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʍɸ ʅɿɲ
ʋɸʌɿʉʖɼ ɷɸʆ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ ɹʆɲ (1) ɳʏʉʅʉ ɲʆɳ 2,20 ʏ.ʅ.
Ɉɲ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ, ʏɲ ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ ʃɲɿ ʏɲ ʅʋɲʌ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʐʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐʎ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ɲʐʏʙʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ʃɲɿ ɷɿɹʋʉʐʆ ʏɲ ɸʆ
ʄʊɶʘ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʘʎ ɲʐʏʊʆʉʅɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ.
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ȳɿɲ ʏʉʆ ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʊ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏɻʎ ɲʋʊ 24.4.20 ɸɶʃʐʃʄʀʉʐ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ
«ȿɼʗɻ ʅɹʏʌʘʆ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ɿʉɶɸʆɸʀʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʄʉɿʅʙʇɸɿʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʙʆ

ʅʉʆɳɷʘʆ»,

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/klimatistika-

covid19.pdf ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʋʊ 23.4.20 ɸɶʃʐʃʄʀʉʐ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ «Ȱʌ. Ʌʌʘʏ: ȴ1(ɷ)/ ȳɅ ʉɿʃ. 26635 (ȰȴȰ:
9Ȼɉɍ465ɌɉɃ-9ȸɇ)».
Ɉɲ ʃɲɺʀʆʉ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ɇʖɹɷɿʉ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɉʋʊʋʏʉʐ Ⱦʌʉʑʍʅɲʏʉʎ.
Ƀʌɿʍʅʊʎ ɸʆʊʎ (1) ʅɹʄʉʐʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɴɳʌɷɿɲ ʋʉʐ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ COVID-19. Ʉʄʉ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʋʉɿʊʎ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊʎ ʉ
ɳʆɽʌʘʋʉʎ ʃɲɿ ʋʙʎ ʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɼʍɸɿ ʅɲɺʀ ʏʉʐ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɳʏʉʅʉ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɼ
ʋɸʄɳʏɻʎ ɸʅʔɲʆʀʍɸɿ ʍʐʅʋʏʘʅɲʏʉʄʉɶʀɲ ʍʐʅɴɲʏɼ ʅɸ ʆʊʍʉ COVID-19 ʉɷɻɶɸʀʏɲɿ ʍɸ ʉʌɿʍʅɹʆʉ
ɲʋʉʅʉʆʘʅɹʆʉ ʃɲɿ ʃɲʄʙʎ ɲɸʌɿɺʊʅɸʆʉ ʖʙʌʉ, ʔʉʌɳɸɿ ʅɳʍʃɲ ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ ʃɲɿ ʃɲʄɸʀʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʉ
ʍʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ ɿɲʏʌʊʎ ɶɿɲ ʃʄɿʆɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ. Ȱʏʉʅɿʃʊʎ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ (set: ʅɳʍʃɲ ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃɼ ɼ respirator, ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʋʌʉʍʙʋʉʐ/ʅɲʏɿʙʆ,
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼ ʌʊʅʋɲ, ɶɳʆʏɿɲ) ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʎ ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɸʎ ʋʉʐ ɽɲ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏʉʑʆ ʏʉ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʊ. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ɲʋʉʖʙʌɻʍɻ ʏʉʐ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ ʋʌʉʎ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ ʅʉʆɳɷɲ, ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲ, ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʃɲɿ ɲʋʊʌʌɿʗɻ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ
ʐʄɿʃʙʆ

(ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ,

ʅɲʆʏɼʄɿɲ)

ʅɸ

ɲʍʔɲʄɼ

ʏʌʊʋʉ:

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-

perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/
Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɸʅʔɲʆʀɺɸɿ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʄʉʀʅʘʇɻʎ ɷɸʆ ʋʌʉʍɹʌʖɸʏɲɿ ɶɿɲ ɸʌɶɲʍʀɲ.
ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ɲʋʊ ɿɲʏʌʊ ʃɲɿ ɸʋɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ʏʉʐ ɸʔʊʍʉʆ ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ
ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʏʉʐ ȵɃȴɉ.
ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏʘʆ ʃɲɺʀʆʉ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʃɲɿ
ɲʍʋʀɷɲʎ ʋʌʉʍʙʋʉʐ.
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ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ Ɉȸ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰ ȾȰɈȰɇȾȸɁɏɇȵɏɁ ɌȻȿɃɂȵɁȻȰɇ ɅȰȻȴȻɏɁ ȸȿȻȾȻȰɇ 6 ȵɏɇ 16 ȵɈɏɁ, ȰɈɃɀɏɁ
ɀȵ ȰɁȰɅȸɆȻȵɇ (ȰʅɸȰ) ȾȰȻ ȸȿȻȾȻɏɀȵɁɏɁ ȰɈɃɀɏɁ ȾȰȻ ɀȵɈɆȰ ɅɆɃȿȸɎȸɇ ȾȰȻ ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸɇ ɈɃɉ
ȾɃɆɏɁɃȽɃɉ COVID-19

Ȱ. Ƀʌɶɳʆʘʍɻ
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʙʍɸʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ɽɸʌɿʆɼ ʋɸʌʀʉɷʉ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ
ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ʏɲ ʏʌɹʖʉʆʏɲ ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʅɲʎ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿɷɻʅʀɲ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃʉʌʘʆʉʁʊ COVȻD-19, ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɻ ʋʌʊɴʄɸʗɻ
ʉʌɶɲʆʘʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʉ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʍɸ ʃɳɽɸ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ. ɇʏɲ ɶɸʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ
ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʙʍɸʘʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ:
1. Ƀʌɿʍʅʊʎ ʐʋɸʐɽʑʆʉʐ ʍɸ ʃɳɽɸ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ, ʅɸ ʏɻʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏʉ ʃɲɽɼʃʉʆ ʏɻʎ
ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɶʉʆɹʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ
ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʏɻʆ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸʐɽʐʆʙʆ ʍɸ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʉɷɻɶɿʙʆ
2. ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʏʉʐ ʐʄɿʃʉʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɲʆɲʄʘʍʀʅʘʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ ʅɹʏʌʘʆ
ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ (ȰʅɸȰ) ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʏɲ
ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏɻʌɻɽʉʑʆ ʅɸ ʅɸɶɳʄɻ ʋʌʉʍʉʖɼ ɶɿɲʏʀ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ɲʐʏɳ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ
ɿɷɿɲɿʏɸʌʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʍʐʖʆɳ ʍʐʆʐʋɳʌʖʉʐʆ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʐɶɸʀɲʎ ʊʋʘʎ ɸʀʆɲɿ ʏɲ ʃɲʌɷɿʉʄʉɶɿʃɳ,
ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʆɸʐʌʉʄʉɶɿʃɳ ʆʉʍɼʅɲʏɲ.
3. ɇʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʃɲɿ ʍʐʆʉɷʙʆ ȰʅɸȰ.
4. Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɿʃɼʎ ɺʘɼʎ ʅɸ ɸʋʀʃɸʆʏʌʉ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʅɿʃʌʙʆ ʃɲɿ ʍʏɲɽɸʌʙʆ
ʉʅɳɷʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʍɸ ʊʄʉ ʏʉ ʔɳʍʅɲ ʏɻʎ ɷɿɲʅʉʆɼʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻʎ ɲʆɳʅɿʇɻʎ ʏʉʐʎ.
ȵɿɷɿʃɳ

ɶɿɲ

ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʏʉ

ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲʎ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍʏɲɽɸʌʊ ʃɲɿ ʆɲ ʅɻʆ ɸʆɲʄʄɳʍʍɸʏɲɿ.
5. Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ, ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ɿɲʏʌʉʆʉʍɻʄɸʐʏɿʃɼ ʉʅɳɷɲ, ʅɸ ɸɶʌɼɶʉʌʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ
ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʉʑ ʅɸ ʍʐʅɴɲʏɳ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʅɸ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19.
6. ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʐʋʊʋʏʉʐ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʅɸ ʏʉʆ ȵɃȴɉ.
7. Ȱʆɳʌʏɻʍɻ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʃɲɿ ʍʐʖʆɳ ɸʋɿʍʃɸʋʏʊʅɸʆɲ ʍɻʅɸʀɲ, ɹʆʏʐʋʉʐ ɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ (ʋ.ʖ.
ɲʔʀʍɸʎ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋɸʆɽʑʅɿʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ,
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ COVID-19 (ʐɶɿɸɿʆɼ ʖɸʌɿʙʆ, ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼ ʐɶɿɸɿʆɼ, ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʃ.ʏ.ʄ.).
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8. Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ʉʅɳɷʘʆ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ ʍʉɴɲʌɼ ʆʊʍɻʍɻ ʃɲɿ
ɸʋɿʋʄʉʃɹʎ ɲʋʊ COVID-19.
x

ɀɹʄɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʉʌɿʍʅɹʆɸʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʅɳɷɸʎ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɽɲ
ʅʋʉʌʉʑʍɲʆ ʆɲ ɸʌɶɲʍʏʉʑʆ ʅɸ ʏɻ ʍʑʅʔʘʆɻ ɶʆʙʅɻ ʏʉʐ ɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎ ɿɲʏʌʉʑ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ
ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ, ʍɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ɽɲ ʏʉʐʎ ɸʃɽɹʏɸɿ ʍɸ ɳʅɸʍɻ
ɸʋɲʔɼ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ʃɲɿ ɽɲ ʋɸʌɿʉʌʀɺɸɿ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ɹʃɽɸʍɻʎ ʏʉʐʎ ʍʏʉʆ ʃʉʌʘʆʉʁʊ
(ʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲ, ɲʏʉʅɿʃʊ ɶʌɲʔɸʀʉ ʃ.ʏ.ʄ.).

x

Ⱦɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ʅɸ ʐʋʉʃɸʀʅɸʆɲ ʆʉʍɼʅɲʏɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ,
ɸʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʌɻʏɼ, ɹɶɶʌɲʔɻ ʍʑʅʔʘʆɻ ɶʆʙʅɻ ʏʉʐ ɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎ ɿɲʏʌʉʑ ʏʉʐʎ.

x

Ⱦɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ʍʏʉ ʍʏɸʆʊ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ɳʏʉʅʉ ʋʉʐ ɲʆɼʃɸɿ ʍɸ
ʉʅɳɷɲ ʐʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʋʌʉʍɸʃʏɿʃʉʀ ʙʍʏɸ ʆɲ ʅɻʆ ɸʃɽɹʍʉʐʆ ʏɲ
ɳʏʉʅɲ ɲʐʏɳ ʍʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ʄʉʀʅʘʇɻʎ.

x

ȵɿɷɿʃɳ

ɶɿɲ

ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ

ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʅʉʌɿɲʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ SARS-CoV-2 ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ʃɲɿ
ʏʉʐʎ ʍʐʆʉɷʉʑʎ/ʔʌʉʆʏɿʍʏɹʎ ʏʉʐʎ, ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ɸʀʃʉʍɿ ʏɹʍʍɸʌɿʎ (24) ɹʘʎ ɸɴɷʉʅɼʆʏɲ ɷʑʉ
(72) ʙʌɸʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ. ȵʋʀʍɻʎ, ʅʉʌɿɲʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʆɲ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ʍʏɲɽɸʌɳ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ ʍʏʉ
ʏɹʄʉʎ ʏɻʎ ʃɳɽɸ 10ɼʅɸʌɻʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɿʃɼʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ʃɲɿ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʏɻʎ ɸʋʊʅɸʆɻʎ
ʃɲɿ ʏɻʆ ʐʋʉɷʉʖɼ ʏɻʎ ʆɹɲʎ ʉʅɳɷɲʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ.

Ȳ. ȳɸʆɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ
1. Ȱʋʉʔʐɶɼ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ
x

Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɽɲ ɸʌɶɲʍʏɸʀ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɸʆɼʅɸʌʉ ʃɲɿ
ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ɶɿɲ ʏɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19 ʃɲɿ ʆɲ
ʋʌʉʍɹʄɽɸɿ ɶɿɲ ɸʌɶɲʍʀɲ ʅʊʆʉ ɸʔʊʍʉʆ ɸʀʆɲɿ ɸʄɸʑɽɸʌʉ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ. Ƀɿ ɶʉʆɸʀʎ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ɽɲ ɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ɸʃ ʏʘʆ ʋʌʉʏɹʌʘʆ ʊʏɿ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ ʋʉʐ ɽɲ ʔɿʄʉʇɸʆɻɽʉʑʆ ʍʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ ɷɸʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ʋʐʌɸʏʊ ɼ/ʃɲɿ ɳʄʄɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʋʉʐ ɽɹʏʉʐʆ ʏɻʆ
ʐʋʉʗʀɲ ʄʉʀʅʘʇɻʎ COVID-19 ʃɲɿ ɽɲ ɹʖʉʐʆ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ɶɿɲ ɲʐʏɳ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐʎ.

x

ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʉ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʅɸ ʅʉʌɿɲʃɼ ɷʉʃɿʅɲʍʀɲ (PCR) ʄʀɶʉ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɳʔɿʇɻ ʃɳɽɸ
ʆɹɲʎ ʉʅɳɷɲʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ (ɲʆɳ ɷʑʉ ɸɴɷʉʅɳɷɸʎ).

x

ȸ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʏɲɷɿɲʃɳ ʃɲɿ ʅɸ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɲʋʉʔɸʐʖɽɸʀ ʉ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʊʎ. ɇʏɻʆ ɸʀʍʉɷʉ ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ ɲʋʊ ɸʃʋɲɿɷɸʐʅɹʆʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʅɸ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʋʉʐ ɽɲ ɸʍʏɿɳɺɸɿ ʍɸ ʏʌʀɲ ɽɹʅɲʏɲ: ɲ) ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ (ʋʐʌɸʏʊʎ,
ɴɼʖɲʎ, ʃɲʏɲʌʌʉɼ, ʔɲʌʐɶɶɲʄɶʀɲ, ɷɿɳʌʌʉɿɸʎ, ɹʅɸʏʉɿ, ʃɸʔɲʄɲʄɶʀɲ, ʃ.ʏ.ʄ.), ɴ) ʏʉ ɿʍʏʉʌɿʃʊ ɸʋɲʔɼʎ
ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ ɷɸʃɲʏɹʍʍɸʌɿʎ (14) ɻʅɹʌɸʎ ʅɸ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʃʌʉʑʍʅɲ COVID-19. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɽɸʏɿʃɼʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ɷɸʆ ɽɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɸʀʍʉɷʉʎ ʃɲɿ ɽɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃɲɿ ɶ) ɸɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ, ʏʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʅʉʌɿɲʃɼʎ ɷʉʃɿʅɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʆʀʖʆɸʐʍɻ ʏʉʐ ɿʉʑ SARS-CoV-2 ʃɲɿ ɿɲʏʌɿʃɼ ɶʆʘʅɳʏɸʐʍɻ ʏʉʐ ɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎ ɿɲʏʌʉʑ ɶɿɲ ʏɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍɸ ʉʅɳɷɲ ʗɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ.
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x
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Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ ɸɿʍʊɷʉʐ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ ʍʏɲ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ
ɳʏʉʅɲ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ (ʋʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ, ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ, ʏɸʖʆɿʃɼ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʃ.ʏ.ʄ.). Ɉɲ
ɳʏʉʅɲ ɲʐʏɳ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸɿʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʔʉʌʙʆʏɲʎ ʅɳʍʃɲ ʃɲɿ ʉɿ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʅɹʍɲ ʍʏʉ
ʖʙʌʉ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʏʉʐʎ.

x

ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʅɸʏɲʔʉʌɿʃʊ ʅɹʍʉ, ɸɳʆ
ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʋʉʑʄʅɲʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ɿʍʖʑʉʆʏʉʎ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ɶɿɲ
ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʍʐʆʉɷʊʎ ɲʋʊ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ, ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʋɿɴʄɹʋɸʏɲɿ ɻ ʉʌɽɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻ, ɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ɻ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɻ ɸʋɿɴʀɴɲʍɻ ʃɲɿ
ɲʋʉɴʀɴɲʍɻ ʅɸ ʏɳʇɻ ʃɲɿ ʖʌʉʆʉʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ, ʋʌʉʎ ɲʋʉʔʐɶɼ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ.

x

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʍɸ ʅɿʃʌɹʎ ʉʅɳɷɸʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ. Ƀɿ ʉʅɳɷɸʎ
ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɸʎ ʃɲɿ ʍʏɲɽɸʌɹʎ ʙʍʏɸ ʆɲ ɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ
ɷʐʆɲʏʊʆ, ɻ ɲʆɳʅɿʇɻ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʆɲ ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɸʎ
ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ɿʉɶɸʆʙʆ ʄʉɿʅʙʇɸʘʆ. ȸ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɿʃɼʎ ɺʘɼʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀ ɹʏʍɿ ʙʍʏɸ ʃʉɿʆɹʎ ɷʌɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ ʆɲ ɲʔʉʌʉʑʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆʉ ɲʌɿɽʅʊ
ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʃɲɿ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʋɳʆʏɲ ʏɿʎ ʀɷɿɸʎ ʍʏɲɽɸʌɹʎ ʉʅɳɷɸʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ. ɀɸ
ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ɲʐʏʊ, ɸʃʏʊʎ ʏʉʐ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʃʑʃʄʉʐ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʅɿɲʎ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻʎ ʄʉʀʅʘʇɻʎ,
ɷɿɸʐʃʉʄʑʆɸʏɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ɻ ɹɶʃɲɿʌɻ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ ʏʘʆ ɸʋɲʔʙʆ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʅʔɳʆɿʍɻʎ ʑʋʉʋʏʉʐ ɼ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉʐ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʉʑ COVID-19.

x

Ɉʉ ɸʋɿʍʃɸʋʏɼʌɿʉ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ʃɲɿ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ʍɸ ɹʃʏɲʃʏɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸɳʆ ʐʋɳʌʇɸɿ
ɸɿɷɿʃɼ ɲʆɳɶʃɻ. ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɹʌʖɸʏɲɿ ɲʐʍʏɻʌɳ ɹʆɲʎ ʅʊʆʉ ɶʉʆɹɲʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɼ ʋʉʐ ɽɲ ʔʉʌɳ ʅɳʍʃɲ ʃɲɿ ɽɲ ʋɲʌɲʅɹʆɸɿ ɶɿɲ ʍʑʆʏʉʅʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ. ȸ
ɸʀʍʉɷʉʎ ɶʉʆɹʘʆ-ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ʍʏʉʐʎ ʃʉɿʏʙʆɸʎ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʍɸ ʃɲʅʀɲ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.

ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ͗
x ȳɿɲ ʏʉʐʎ ɸʆɼʄɿʃɸʎ/ʐʋɸʌɼʄɿʃɸʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ɲʋɲɶʉʌɸʑʉʆʏɲɿ ʉɿ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ.

x

ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʆɲ ɲʋʉʔɸʑɶʉʆʏɲɿ ʉɿ ʋʌʉʍʘʌɿʆɹʎ ɳɷɸɿɸʎ ɶɿɲ ɹʇʉɷʉ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ɼ/ʃɲɿ ʅɸʄʙʆ
ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ ɷɿɲʅɹʆʉʐʆ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ ʃɲɿ ʆɲ ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ
ɲʋʉʄʑʏʘʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ.

x ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ͗

Ȱʋɲɶʉʌɸʑʉʆʏɲɿ ʉɿ ɳɷɸɿɸʎ ɶɿɲ ɹʇʉɷʉ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ.
Ƀɿ ʍʐʆʉɷʉʀ/ʔʌʉʆʏɿʍʏɹʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ȰʅɸȰ ɷɿɲʅɹʆʉʐʆ ʍʏʉʆ ʀɷɿʉ ʖʙʌʉ ʅɲɺʀ ʏʉʐʎ ʍʏʉ ɷɿʋʄɲʆʊ
ʃʌɸɴɳʏɿ ʃɲɿ ɸʆ ɸʇɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʘʎ ʃʄɸɿʍʏɼ ɷʉʅɼ.
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2. ɀɹʏʌɲ ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ
2.1 ȴɿɲʅʉʆɼ
x

ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɷɿɲʅʉʆɼʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʆɲ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʆɳʅɿʍɿ
(1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʃʌɸɴɲʏɿʙʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʏʉʋʉɽɸʏɻʅɹʆɲ ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ. ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ʅʋʉʌɸʀ
ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍʏɸʀ ɻ ɷɿɳʏɲʇɻ ʑʋʆʉʐ «ʋʊɷɿɲ - ʃɸʔɳʄɿ» ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ, ɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʃʌɸɴɲʏɿʙʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʅɸɿʘɽɸʀ ʍʏʉ ɹʆɲ (1) ʅɹʏʌʉ.

x

ɇɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʉɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ ʃʄʀʆɸʎ ɸʀʆɲɿ ʃʉʐʃɹʏɸʎ ʃɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐʎ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲʋʊʔɸʐʃʏɻ,
ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ɷɿɳʏɲʇɻ ʑʋʆʉʐ «ʋʊɷɿɲ – ʃɸʔɳʄɿ» ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5)
ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʃʉʐʃɸʏʙʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʋɲʌɳʄʄɻʄɸʎ. ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ
ʃʉʐʃɸʏʙʆ ʍɸ ʍɸɿʌɳ ʅɸ ɷɿɳʏɲʇɻ ʑʋʆʉʐ «ʋʊɷɿɲ – ʃɸʔɳʄɿ» ʏʊʍʉ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋɲɿɷɿʙʆ ʋʉʐ
ʃʉɿʅʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʀɷɿɲ ʃʉʐʃɹʏɲ, ʊʍʉ ʃɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋɲɿɷɿʙʆ ʋʉʐ ʃʉɿʅʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ʀɷɿʉ ɸʋʀʋɸɷʉ
ʍɸ ɷɿʋʄɲʆɹʎ ʃʉʐʃɹʏɸʎ.

ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ͗

x ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʉɿ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ʃɲɿ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ʅɸ ʃɿʆɻʏɿʃɳ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ
ʆɲ ʃʉɿʅʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʃʉʐʃɹʏɸʎ.
x

Ɂɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉɿ ʖʙʌʉɿ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʏʘʆ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɼ ʇɸʖʘʌɿʍʏɳ.

x

ɇɸ ʃʉɿʏʙʆɸʎ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼ ʏʉʐɲʄɹʏɲ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʖʌɼʍɻ ɲʐʏɼʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɷɿɲʅɹʆʉʆʏɸʎ
ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ɶɿɲ ɲʋʉʔʐɶɼ ʏʉʐ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʆɲʅʉʆɼʎ ʍʏɿʎ
ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏɸʎ ʏʉʐɲʄɹʏɸʎ.

x

Ȱʋʉʏʌʉʋɼ ʏɻʎ ɲʆʏɲʄʄɲɶɼʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸʘʆ ʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɷɿɲʅʉʆɼʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʃʉɿʆɼʎ ʖʌɼʍɻʎ
ʌʉʐʖɿʍʅʉʑ, ʃʄɿʆʉʍʃɸʋɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ.

2.2 Ȱɽʄɻʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲʆɲʗʐʖɼʎ
ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ɲʐʏʙʆ ʆɲ ɷɿɹʋɸʏɸ ɲʋʊ ʏʉ ʋʆɸʑʅɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑ
ʏʉʐ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ, ʙʍʏɸ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɲʋʊ
ʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɸʎ ʃɲɿ ʍʏɲɽɸʌɹʎ ʐʋʉʉʅɳɷɸʎ ʋɲɿɷɿʙʆ ʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ ɻʅɹʌɸʎ ʃɲɿ ʙʌɸʎ ʃɲɿ ʆɲ
ɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿ ɻ ɲʆɳʅɿʇɻ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ɲʋʊ ɳʄʄɸʎ ʉʅɳɷɸʎ/ʃʉɿʆʊʏɻʏɸʎ.
ɇʏɿʎ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ ʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ʉ ɸʋɿʅɸʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ ʃɲɿ ʖʌʊʆʉ,
ʙʍʏɸ ʆɲ ɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʐʋʉɷʉʅɹʎ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ ʅɸ ʊʍʉ ʏʉ ɷʐʆɲʏʊ
ʋɿʉ ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃʊ ʃɲɿ ɸʐʖɳʌɿʍʏʉ ʏʌʊʋʉ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ.

2.3 ɇʀʏɿʍɻ
x ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ʍʃɸʐʙʆ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ͘
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ȵɳʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʏʌɲʋɸɺɲʌʀɲʎ, ɲʐʏɼ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʒʋʉɽɹʏɸɿ ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʅɿʃʌʉʑ
ɲʌɿɽʅʉʑ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ, ʙʍʏɸ ʆɲ ɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿ ʉ ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʊʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʏʉʐ ɶɸʑʅɲʏʉʎ͘

x

ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ, ʏɲ ɶɸʑʅɲʏɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɷɿɲʆɹʅʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʏʉʅɿʃɳ ʋɲʃɹʏɲ, ʍɸ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ
ʇɸʖʘʌɿʍʏɳ ʃɲɿ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʘʆ ʉʅɲɷɲʌʖʙʆ ʆɲ ʃɲʏɲʆɲʄʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɷɿɲʅʉʆɼʎ, ʅɸ ʋʌʉʍʉʖɼ
ʍʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʏʌʉʔʀʅʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻ
ʏʘʆ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ͘

x

ȵɳʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃʐʄɿʃɸʀɲ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʍʔɹʌʉʐʆ ʅʊʆʉ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʅɹʆɲ ʏʌʊʔɿʅɲ ʃɲɿ ʋʉʏɳ ʃɲɿ ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɹʌɿʅʆɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʅɸʏɲʇʑ
ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʍʏɻʆ ɲʆɲʅʉʆɼ ɶɿɲ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ.

2.4 Ⱦʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉɿ ʖʙʌʉɿ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ ʃɲɿ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
x

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ ʘʌɲʌʀʉʐ ɲʆɳ ʉʅɳɷɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʏʉʅɿʃɼ ʐɶɿɸɿʆɼ ʃɲɿ ʏʉ ʅʋɳʆɿʉ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʅɸ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ɹʃʏɲʃʏɸʎ ɲʆɳɶʃɸʎ.

x ȵʋʀɴʄɸʗɻ ʍʏɻʆ ɲʆɲʅʉʆɼ ʙʍʏɸ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ɲʋʉʍʏɳʍɸɿʎ͘

x

ȴɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ɸɿɷʙʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ (ʋ.ʖ. ʍɲʋʉʑʆɿ, ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɹʏɸʎ, ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʊ
ʃ.ɳ.) ʍʏɿʎ ʏʉʐɲʄɹʏɸʎ.

x

Ȱʆɳʌʏɻʍɻ ɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ (ʋʊʍʏɸʌ ʃ.ɳ.) ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸ ʏɿʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʋʄʐʍʀʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʃɲɿ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʉʐ ɴɼʖɲ.

3. Ⱦɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲ ʖʙʌʘʆ, ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ
x

ɇʐʍʏɻʅɲʏɿʃʊʎ ʃɲɿ ɸʋɲʌʃɼʎ ʔʐʍɿʃʊʎ ɲɸʌɿʍʅʊʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʏʘʆ ʃʉɿʏʙʆʘʆ.

x

ȵɳʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃɳ, ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ɲʆʉɿʖʏɳ ʋɲʌɳɽʐʌɲ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʋɸʌʍʀɷɸʎ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅɹʆɸʎ ʍɸ ʃɳɽɸʏɻ ʌʉɼ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɻʎ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼʎ ʃɲɿ
ʋʌʊʍʔɲʏɻʎ

ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ

ʏʉʐʎ.

ȵɳʆ

ʐʋɳʌʖʉʐʆ

ɲʆɸʅɿʍʏɼʌɸʎ

ʉʌʉʔɼʎ

ʅʋʉʌʉʑʆ

ʆɲ

ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ɲʆʉɿʖʏɳ ʋɲʌɳɽʐʌɲ ʃɲɿ ʍɸ ʖɲʅɻʄɼ ɹʆʏɲʍɻ ʊʍʉ ɲʐʏʊ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ.
Ȱʆɸʅɿʍʏɼʌɸʎ ʉʌɿɺʊʆʏɿɲʎ ʌʉɼʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉʔɸʑɶʉʆʏɲɿ ɸʋɸɿɷɼ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʅɸʏɲʔɹʌʉʐʆ
ʍʏɲɶʉʆʀɷɿɲ ʍɸ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ. (Ʌɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍʏɻʆ ɲʋʊ 24.4.2020
ɸɶʃʑʃʄɿʉ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ: «ȿɼʗɻ ʅɹʏʌʘʆ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ
ɿʉɶɸʆɸʀʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʄʉɿʅʙʇɸɿʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ» https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/klimatistika-covid19.pdf).
x

Ʌɹʌɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʐʆɼɽɸɿʎ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ, ʍʐʖʆʊʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ
ʄɸʀʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲɶɶʀɺʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ (ʋ.ʖ. ʋʊʅʉʄɲ, ʖɸʌʉʑʄɿɲ,
ʃʉʐʋɲʍʏɼ ɲʋʊ ʍʃɳʄɸʎ ɼ ʃɿɶʃʄʀɷʘʅɲ, ɴʌʑʍɸʎ), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʏʉʐɲʄɹʏɲʎ, ʅɸ ʃʉɿʆɳ ʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ.
ɇʏɿʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɸʎ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɼ ɲɶɶʀɺʉʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʏʉʐɲʄɹʏɸʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ, ʅɸʏɳ ʏʉʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊ, ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʉʑ, ʊʋʘʎ ɷɿɲʄʑʅɲʏʉʎ ʖʄʘʌʀʆɻʎ ɼ
ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ.
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27958

x
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Ʌʌʉʍʉʖɼ: ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔʐʄɳʍʍʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ,
ʅɲʃʌɿɳ ɲʋʊ ʏɲ ʋɲɿɷɿɳ, ʋʌʉʎ ɲʋʉʔʐɶɼ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɷɻʄɻʏɻʌʀɲʍɻʎ ɼ ɸʌɸɽɿʍʏɿʃɼʎ ɷʌɳʍɻʎ ʍɸ
ɷɹʌʅɲ ʃɲɿ ɴʄɸʆʆʉɶʊʆʉʐʎ.

x

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ȵɃȴɉ: «ɃȴȸȳȻȵɇ ȳȻȰ ɈɃɁ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɃ ȾȰȺȰɆȻɇɀɃ ȾȰȻ ȰɅɃȿɉɀȰɁɇȸ ɀȸ ɉȳȵȻɃɁɃɀȻȾɏɁ ɀɃɁȰȴɏɁ ɅɃɉ
ɅȻȺȰɁɃɁ ȵɍɃɉɁ ȵȾɈȵȺȵȻ ɇɈɃɁ ȻɃ SARS-CoV-2» 14 ɀɲʂʉʐ 2020 https://eody.gov.gr/wpcontent/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf

x

ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ȴȵɁ ɸʆɷɸʀʃʆʐʏɲɿ ɻ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʅɸ ʗɸʃɲʍʅʊ ɼ ɸʃʆɹʔʘʍɻ ʏʘʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ ɼ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ʍʐʍʏɳʍɸɿʎ ʏʉʐ Ʌɲɶʃʊʍʅɿʉʐ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ɉɶɸʀɲʎ
(https://www.who.int/publications-detail/cleaning-and-disinfection-of-environmentalsurfaces-inthe-context-of-covid-19).

4. ɀɹʏʌɲ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʐʋʉɷʉʅɼ/ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ. Ʌʌʉʒʋʊɽɸʍɻ
ɸʀʆɲɿ ɻ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʐʋʉɷʉʅʙʆ ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ, ʊʋʘʎ ʆɿʋʏɼʌɸʎ ʅɸ ʏʌɸʖʉʑʅɸʆʉ ʆɸʌʊ ʃɲɿ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖɲ
ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃɳ ʋʉʐ ɽɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʋɳʆʏɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʀɴʄɸʗɻ ɸʆɼʄɿʃɲ, ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɶɿɲ ʋɲɿɷɿɳ ȰʅɸȰ.
-Ɉɲʃʏɿʃʊ ʃɲɿ ɸʋɿʅɸʄɹʎ ʋʄʑʍɿʅʉ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ ʅɸ ʐɶʌʊ ʍɲʋʉʑʆɿ ʃɲɿ ʆɸʌʊ, ɶɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʀʃʉʍɿ (20)
ɷɸʐʏɸʌʊʄɸʋʏɲ ʊʏɲʆ ɸʀʆɲɿ ɸʅʔɲʆʙʎ ʄɸʌʘʅɹʆɲ, ʃɲɿ ʉʋʘʍɷɼʋʉʏɸ ʋʌɿʆ ʏɻ ʄɼʗɻ ʏʌʉʔɼʎ ʃɲɿ ʐɶʌʙʆ,
ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍʏɻʆ ʏʉʐɲʄɹʏɲ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʋɿɽɲʆɼ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ɸʃʃʌʀʍɸɿʎ ɼ ɳʄʄɲ ʍʘʅɲʏɿʃɳ
ʐɶʌɳ. Ⱥɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʋʌʉʍɸʃʏɿʃʊ ʍʏɹɶʆʘʅɲ ʖɸʌɿʙʆ ʅɸ ʖɳʌʏɿʆɸʎ ʖɸɿʌʉʋɸʏʍɹʏɸʎ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ
ɲʋʊʌʌɿʗɼ ʏʉʐʎ ʍʏʉʐʎ ʃɳɷʉʐʎ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ.
-ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ ɷɿɲʄʑʅɲʏʉʎ ʋʌɿʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʃʉɿʆʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼ ʍʐʍʃɸʐʙʆ, ʊʋʘʎ ʉɽʊʆɸʎ ɲʔɼʎ ʃɲɿ ʋʄɻʃʏʌʉʄʊɶɿɲ ɼ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʉʌɶɳʆʘʆ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ.
-Ɉɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ. ɇɸ ɴɼʖɲ ɼ ʔʏɹʌʆɿʍʅɲ, ʃɳʄʐʗɻ ʏɻʎ ʅʑʏɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʍʏʊʅɲʏʉʎ ʅɸ ʏʉ ʅɲʆʀʃɿ ʍʏʉ ʑʗʉʎ ʏʉʐ ɲɶʃʙʆɲ ɼ ʅɸ ʖɲʌʏʉʅɳʆʏɿʄʉ.
-Ȱʋʊʌʌɿʗɻ ʏʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ʖɲʌʏʉʅɳʆʏɿʄʉʐ ʍʏʉʐʎ ʃɳɷʉʐʎ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʋɿʅɸʄɹʎ
ʋʄʑʍɿʅʉ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ.
- Ȱʋʉʔʐɶɼ ɸʋɲʔɼʎ ʖɸʌɿʙʆ ʅɸ ʏɲ ʅɳʏɿɲ, ʏɻ ʅʑʏɻ ʃɲɿ ʏʉ ʍʏʊʅɲ.
- Ȱʋʉʔʐɶɼ ʃʉɿʆɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʍʐʍʃɸʐʙʆ.
- Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ʉɿ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ʆɲ ʋʀʆʉʐʆ ʆɸʌʊ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻ ɴʌʑʍɻ ʅɸ ʏʉ ʍʏʊʅɲ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʃʉɿʆɳ ʍʃɸʑɻ ʊʋʘʎ ʋʉʏɼʌɿɲ ʃɲɿ ʅʋʉʐʃɳʄɿɲ.
-Ȱʋʉʔʐɶɼ ʍʏɸʆɼʎ ɸʋɲʔɼʎ, ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏʊ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊ, ʅɸ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɳʏʉʅʉ ɸʅʔɲʆʀɺɸɿ
ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏʉ ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʊ, ʊʋʘʎ ɴɼʖɲ ɼ ʋʏɲʌʅʊ.
-ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ ɻ ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ,
ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʍɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʍʐɶʖʌʘʏɿʍʅʉʑ ʍɸ ʃʄɸɿʍʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ, ʍɸ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɷʐʍʃʉʄʀɲʎ ʏɼʌɻʍɻʎ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ɸʆɻʄʀʃʘʆ (ʋ.ʖ. ɶʌɲʔɸʀɲ) ɼ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɸʋɲʔɼʎ ʅɸ
ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɹʎ ɸʃʃʌʀʍɸɿʎ ɼ ɳʄʄɲ ɴɿʉʄʉɶɿʃɳ ʐʄɿʃɳ ʏʘʆ ʋɲɿɷɿʙʆ. ȸ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʅɳʍʃɲʎ ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ,
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ɸʋʀʍɻʎ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ɼ/ʃɲɿ ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ ʔɲɶɻʏʉʑ. ȸ ʍʘʍʏɼ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʅɳʍʃɲʎ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).

ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ͗

ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿ ɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ,
ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʍɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʍʐɶʖʌʘʏɿʍʅʉʑ ʍɸ ʃʄɸɿʍʏʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ, ʍɸ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɷʐʍʃʉʄʀɲʎ ʏɼʌɻʍɻʎ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ɸʆɻʄʀʃʘʆ (ʋ.ʖ. ɶʌɲʔɸʀɲ) ɼ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɸʋɲʔɼʎ ʅɸ
ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃɹʎ ɸʃʃʌʀʍɸɿʎ ɼ ɳʄʄɲ ɴɿʉʄʉɶɿʃɳ ʐʄɿʃɳ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏʙʆ. ȸ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʅɳʍʃɲʎ
ʍʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ɼ/ʃɲɿ ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ ʔɲɶɻʏʉʑ. ȸ ʍʘʍʏɼ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʅɳʍʃɲʎ
ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
-ȸ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɶɿɲ ʏʉ ɸʋɿʍʃɸʋʏɼʌɿʉ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ.

ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ ʃɲɿ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ͗

Ƀɿ ʍʐʆʉɷʉʀ/ʔʌʉʆʏɿʍʏɹʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ʊʏɲʆ ɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ʍʏɸʆɼ ɸʋɲʔɼ ʅɸ
ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ ʃɲɿ ɻ ʔʑʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐʎ ɽɹʏɸɿ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ɹʃɽɸʍɻ ʍɸ ɸʃʃʌʀʍɸɿʎ ʏʉʐ
ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʉʑ ɼ ɳʄʄɲ ɴɿʉʄʉɶɿʃɳ ʐɶʌɳ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃɼ ʅɳʍʃɲ, ʆɲ
ʔʉʌʉʑʆ ɶɳʆʏɿɲ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɻʎ, ɲɷɿɳɴʌʉʖɻ ʋʉɷɿɳ ʃɲɿ ʉʔɽɲʄʅɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ (ɲʍʋʀɷɲ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ɼ
ɶʐɲʄɿɳ ɸʐʌɹʉʎ ʉʋʏɿʃʉʑ ʋɸɷʀʉʐ). ɀɸʏɳ ʏɻʆ ɲʔɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ɻ ʐɶɿɸɿʆɼ ʏʘʆ ʖɸʌɿʙʆ.

5. ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʑʋʉʋʏʉʐ ɼ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉʐ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʉʑ COVID-19
Ɉɿ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʃɳʋʉɿʉʎ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɼʎ ɸʅʔɲʆʀʍɸɿ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ
ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19;
x

Ƀ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɼʎ ʔʉʌɳɸɿ ʅɳʍʃɲ ʃɲɿ ʉɷɻɶɸʀʏɲɿ ʍɸ ɸɿɷɿʃʊ ʃɲʄɳ ɲɸʌɿɺʊʅɸʆʉ ʖʙʌʉ ɲʋʉʅʊʆʘʍɻʎ, ʋʉʐ ɹʖɸɿ
ʋʌʉɴʄɸʔɽɸʀ ʃɲɿ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ɿɲʏʌʊʎ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʋʌʉɴɸʀ ʍʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ʃʄɿʆɿʃɼ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ.

x

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɽɲ ʋɲʌɸʐʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃʄɿʆɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
(ʅɳʍʃɲ, ɶɳʆʏɿɲ, ʋʉɷɿɳ ɲɷɿɳɴʌʉʖɻ ʃɲɿ ʉʔɽɲʄʅɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʅɸ ɶʐɲʄɿɳ ɼ ɲʍʋʀɷɲ ʋʌʉʍʙʋʉʐ, ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɸʃʏʀʆɲʇɻʎ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʐɶʌʙʆ/ɲʆɲʋʆɸʐʍʏɿʃʙʆ ɸʃʃʌʀʍɸʘʆ.

x

ȵɿɷʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʉ ɶʉʆɹɲʎ/ʃɻɷɸʅʊʆɲʎ/ʍʐɶɶɸʆɼʎ ɶɿɲ ʆɲ ʋɲʌɲʄɳɴɸɿ ʏʉʆ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɼ.

x

ȷɻʏɸʀʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɿɲʏʌɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ. ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃʌʀʍɻ ʏʉʐ ɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎ ɿɲʏʌʉʑ, ɸʔʊʍʉʆ ʉ
ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɼʎ ɸʅʔɲʆʀɺɸɿ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ ʄʉʀʅʘʇɻ COVID-19, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʃɲʏɳ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ʏʉ ʅʉʌɿɲʃʊ ɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʊ ʏɸʍʏ.

x

ȵʆ ɲʆɲʅʉʆɼ ʏʉʐ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ, ʉ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɼʎ ʋɲʌɲʅɹʆɸɿ ʍɸ ɲʋʉʅʊʆʘʍɻ ʅɸ ʃɲʏ’ ʉʀʃʉʆ ʆʉʍɻʄɸʀɲ,
ʍɸ ʃɲʄɳ ɲɸʌɿɺʊʅɸʆʉ ɷʘʅɳʏɿʉ (ʉɷɻɶʀɸʎ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ȵɃȴɉ, www.eody.gov.gr).
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Ȱʆ ʏʉ ʏɸʍʏ ɸʀʆɲɿ ɽɸʏɿʃʊ:
x

ȵʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʉ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ ʃɲɿ ʉ ȵɃȴɉ.

x

Ƀ ȵɃȴɉ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɸʀ ʅɸ ʏʉʆ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ ɶɿɲ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ɻ ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ʃɲɿ ɿʖʆɻʄɳʏɻʍɻ ʏʘʆ ʋɿɽɲʆʙʆ ɸʋɲʔʙʆ ʏʉʐ ʃʌʉʑʍʅɲʏʉʎ (ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɹʎ, ʅɹʄɻ ʏʉʐ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃ.ʏ.ʄ.).

x

ȵʆɷɸʄɸʖɼʎ ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʋʉʐ ʃɿʆɼɽɻʃɸ ʉ ɲʍɽɸʆɼʎ (ʉɷɻɶʀɸʎ ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ȵɃȴɉ: https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi14-05-20.pdf).

x

Ʉʄɲ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɼʎ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎ ɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸ ʊʏɿ
ɼʌɽɲʆ ʍɸ ʍʏɸʆɼ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ʏʉʆ ɲʍɽɸʆɼ, ɽɲ ɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ, ʅɸ ʉɷɻɶʀɸʎ
ɶɿɲ ʍʏɸʆɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʉʐʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʏɹʍʍɸʌɿʎ (14) ɻʅɹʌɸʎ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ
ɸʋɲʔɼ ʏʉʐʎ ʅɸ ʏʉ ɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʃʌʉʑʍʅɲ.

Ȱʆ ʏʉ ʏɸʍʏ ɸʀʆɲɿ ɲʌʆɻʏɿʃʊ:
x

Ƀ ʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɼʎ ɽɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʋɿʍʏʌɹʗɸɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɿʙʆ (3) ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋʉʖʙʌɻʍɻ ʏʉʐ ʋʐʌɸʏʉʑ ʃɲɿ ʏɻʆ ʑʔɸʍɻ ʏʘʆ
ʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ʃɲɿ ʅɸ ɿɲʏʌɿʃɼ ɶʆʘʅɳʏɸʐʍɻ ʋʉʐ ɽɲ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ʋɳʍʖɸɿ ɲʋʊ
ʅɸʏɲɷʉʏɿʃʊ ʆʊʍɻʅɲ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs//
ɃɆɃȻȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇȰȺȿȸɈȻȾɏɁ͕ɁȰɉɈȰȺȿȸɈȻȾɏɁȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁȾȰȻȾɃȿɉɀȲȸɈȸɆȻɏɁ
ɇʑʅʔʘʆɲʅɸ ʏɲʐʋɳʌʖʉʆʏɲɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳʃɲɿɿɲʏʌɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲ ʃɲɿ ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎɳʍʃɻʍɻʎʅɸɸʋɲʌʃɼ
ɲʋʊʍʏɲʍɻɲʍʔɲʄɸʀɲʎ͕ɷʀʆɸʏɲɿʋɲʌɲʃɳʏʘʉʅɹɶɿʍʏʉʎɲʌɿɽʅʊʎɲɽʄʉʐʅɹʆʘʆɲʆɳɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ʉʉʋʉʀʉʎɽɲ
ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɸʀʏɲɿʅɸʆɸʊʏɸʌɸʎʉɷɻɶʀɸʎʃɲɿʅɸɴɳʍɻʏɲʆɹɲɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿʏʉɶɸʆɿʃʊʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉʏɻʎɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎʏɻʎȳȳȰ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋʉʌɸʀɲʏɻʎɸʇɹʄɿʇɻʎʏɻʎ
ʋɲʆɷɻʅʀɲʎʏʉʐʃʉʌʘʆʉʁʉʑKs/Ͳϭϵ͗
ȳȸɅȵȴȰɅɃȴɃɇɌȰȻɆɃɉ
ȳɼʋɸɷʉɶɿɲϭϭɍϭϭ
ȳɼʋɸɷʉɶɿɲϳɍϳ
ȳɼʋɸɷʉɶɿɲϱɍϱ

ϴϬɳʏʉʅɲʃɲʏ͛ɲʆʙʏɲʏʉʊʌɿʉ;ɸʆʏʊʎʏʉʐɶɻʋɹɷʉʐʃɲɿ
ʏʘʆɺʘʆʙʆɲʍʔɲʄɸʀɲʎͿ
ϰϬɳʏʉʅɲʃɲʏ͛ɲʆʙʏɲʏʉʊʌɿʉ;ɸʆʏʊʎʏʉʐɶɻʋɹɷʉʐʃɲɿ
ʏʘʆɺʘʆʙʆɲʍʔɲʄɸʀɲʎͿ
Ϯϱɳʏʉʅɲʃɲʏ͛ɲʆʙʏɲʏʉʊʌɿʉ;ɸʆʏʊʎʏʉʐɶɻʋɹɷʉʐʃɲɿ
ʏʘʆɺʘʆʙʆɲʍʔɲʄɸʀɲʎͿ

ȿɃȻɅȵɇȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇ
ɇʏɳɷɿɲʍʏʀɴʉʐ
ϭϱϬɳʏʉʅɲʃɲʏ͛ɲʆʙʏɲʏʉʊʌɿʉ;ɸʆʏʊʎʏʉʐʍʏɲɷʀʉʐͿ
Ȱʆʉɿʃʏɳɶɼʋɸɷɲ
ϯϬɳʏʉʅɲʃɲʏ͛ɲʆʙʏɲʏʉʊʌɿʉ;ɸʆʏʊʎʏʉʐɶɻʋɹɷʉʐʃɲɿ
ʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎͬʋɸʏʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎͬʖɸɿʌʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʖʙʌʉʐͿ
ȿʉɿʋɹʎɲʆʉɿʃʏɹʎɲɽʄɻʏɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
x ϭɳʏʉʅʉɲʆɳϭϮʏ͘ʅ͘ɶɿɲʏɲʋʌʙʏɲϲϬϬʏ͘ʅ͘ʃɲɿ
x ϭɳʏʉʅʉɲʆɳϮϬʏ͘ʅ͘ɶɿɲʏɲɳʆʘʏʘʆϲϬϬʏ͘ʅ͘
Ⱦʄɸɿʍʏɳɶɼʋɸɷɲʃɲɿɶʐʅʆɲʍʏɼʌɿɲ
x ϭɳʏʉʅʉɲʆɳϭϱʏ͘ʅ͘ɶɿɲʏɲʋʌʙʏɲϰϬϬʏ͘ʅ͘ʃɲɿ
x ϭɳʏʉʅʉɲʆɳϮϬʏ͘ʅ͘ɶɿɲʏɲɳʆʘʏʘʆϰϬϬʏ͘ʅ͘
ȳʐʅʆɲʍʏɼʌɿɲʅɸʊʌɶɲʆɲ
x ϭɳʏʉʅʉɲʆɳϭϬʏ͘ʅ͘ɶɿɲʍʏɲʏɿʃɹʎɲʍʃɼʍɸɿʎ
x ϭɳʏʉʅʉɲʆɳϭϱʏ͘ʅ͘ɶɿɲʃɿʆɻʏɿʃɹʎɲʍʃɼʍɸɿʎ
ȰɁɃȻȾɈȰȾɃȿɉɀȲȸɈȸɆȻȰ
ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋɿʍʀʆɲʎϱϬɍϮϱ
ȶʘʎϭϲɳʏʉʅɲɲʆɳɷɿɲɷʌʉʅɼɼϭϲϬɳʏʉʅɲʍʐʆʉʄɿʃɳ
ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋɿʍʀʆɲʎϱϬɍϮϬ
ȶʘʎϭϲɳʏʉʅɲɲʆɳɷɿɲɷʌʉʅɼɼϭϮϴɳʏʉʅɲʍʐʆʉʄɿʃɳ
ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋɿʍʀʆɲʎϯϯɍϮϱɼϯϯɍϮϭ
ȶʘʎϭϬɳʏʉʅɲɲʆɳɷɿɲɷʌʉʅɼʍʏɻɷɿɳʍʏɲʍɻʏʘʆϮϱʅ͘
ȶʘʎϭϯɳʏʉʅɲɲʆɳɷɿɲɷʌʉʅɼʍʏɻɷɿɳʍʏɲʍɻʏʘʆϯϯʅ͘
ɼϭϮϬɳʏʉʅɲʍʐʆʉʄɿʃɳ;ʖʘʌʀʎɷɿɲɷʌʉʅɹʎͿ
ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋɿʍʀʆɲʎϮϱɍϭϱɼϮϱɍϭϮ
ȶʘʎϭϬɳʏʉʅɲɲʆɳɷɿɲɷʌʉʅɼɼϲϬɳʏʉʅɲʍʐʆʉʄɿʃɳ
ɀɿʃʌʊʏɸʌɸʎɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ
ϭɳʏʉʅʉɲʆɳϱʏ͘ʅ͘ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎʆɸʌʉʑ
ȾȿȵȻɇɈȰȾɃȿɉɀȲȸɈȸɆȻȰ
ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋɿʍʀʆɲʎϱϬɍϮϱ
ȶʘʎϭϯɳʏʉʅɲɲʆɳɷɿɲɷʌʉʅɼɼϭϯϬɳʏʉʅɲʍʐʆʉʄɿʃɳ
ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋɿʍʀʆɲʎϱϬɍϮϬ
ȶʘʎϭϯɳʏʉʅɲɲʆɳɷɿɲɷʌʉʅɼɼϭϬϱɳʏʉʅɲʍʐʆʉʄɿʃɳ
ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋɿʍʀʆɲʎϯϯɍϮϱɼϯϯɍϮϭ
ȶʘʎϴɳʏʉʅɲɲʆɳɷɿɲɷʌʉʅɼʍʏɻɷɿɳʍʏɲʍɻʏʘʆϮϱʅ͘
ȶʘʎϭϬɳʏʉʅɲɲʆɳɷɿɲɷʌʉʅɼʍʏɻɷɿɳʍʏɲʍɻʏʘʆϯϯʅ͘
ɼϵϬɳʏʉʅɲʍʐʆʉʄɿʃɳ;ʖʘʌʀʎɷɿɲɷʌʉʅɹʎͿ
ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎʋɿʍʀʆɲʎϮϱɍϭϱɼϮϱɍϭϮ
ȶʘʎϳɳʏʉʅɲɲʆɳɷɿɲɷʌʉʅɼɼϰϬɳʏʉʅɲʍʐʆʉʄɿʃɳ
ɀɿʃʌʊʏɸʌɸʎɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ
ϭɳʏʉʅʉɲʆɳϴʏ͘ʅ͘ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎʆɸʌʉʑ

ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿʍʏɿʎɲʆʘʏɹʌʘɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɻʏɼʌɻʍɻʃɲʏɲʄʊɶʉʐɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆͲɸʇɸʌʖʉʅɹʆʘʆɸʀʆɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŐŐĂ͘ŐŽǀ͘ŐƌͬŝŵĂŐĞƐͬůŽŐͺƐŚĞĞƚͺǀϴ͘ƉĚĨ
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Ʌ Ȱ Ɇ Ȱ Ɇ Ɉ ȸ ɀ Ȱ VIII

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 ………………………………… (….) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ (9) ʃɲʏɳ

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27963

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 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
Ɉʉ ɲʆʏʀʏɿʅʉ ʏʉʐ ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
1.
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 IX
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27965

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 1: ȋȫȡȠȢ İıĲȓĮıȘȢ ȝİ ʌȜİȣȡȐ ʌȜȐĲȠȣȢ (Ȇ) țĮȚ ȐȞȠȚȖȝĮ ȪȥȠȣȢ (Ȋ)  2 ȝȑĲȡĮ

27966
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 2: ȋȫȡȠȢ İıĲȓĮıȘȢ ȝİ ʌȜİȣȡȐ ʌȜȐĲȠȣȢ (Ȇ) țĮȚ ȐȞȠȚȖȝĮ ȪȥȠȣȢ (Ȋ)  1 ȝȑĲȡȠ

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27967

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 3: ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȤȫȡȠȣ İıĲȓĮıȘȢ ȝİ ĮȞȠȓȖȝĮĲĮ ıİ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ.

27968
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

ʉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 4: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȩʌȠȣ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ įİȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐșȚıȝĮ.

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27969

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

ʉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 5: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȩʌȠȣ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮșȓıȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ıĲȠ ȑȞĮ İț ĲȦȞ
įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

27970
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

ʉ

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 6: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȝİ țĮșȓıȝĮĲĮ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27971

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

0,90

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

0,90

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 7: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ıİ İıȦĲİȡȚțȩ ȤȫȡȠ ȩʌȠȣ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ įİȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐșȚıȝĮ.

27972
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

1,20

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

1,20

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 8: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȩʌȠȣ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮșȓıȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ıĲȠ ȑȞĮ İț ĲȦȞ
įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27973

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

1,80

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 9: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȝİ țĮșȓıȝĮĲĮ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

1,80

27974
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

9

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

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 10

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

27975

27976

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2798/11.07.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εσωτερικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02027981107200084*

