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ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση

: Μπουμπουλίνας 20-22

Ταχ. Κώδικας : 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο

: 2131322712, 789, 739

E-mail

: gsecoff@culture.gr

Προς: Πίνακας αποδεκτών
Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, κλειστών μνημείων και χώρων διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών
καλλιτεχνικών εκθέσεων, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σχετ.: 1. Τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών
χώρων, μουσείων, κλειστών μνημείων και χώρων διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών
καλλιτεχνικών εκθέσεων .
2. Η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/21 “ Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και
τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00”. (ΦΕΚ 4674/τ.Β΄/08-10-2021)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλείσθε όπως επικαιροποιήσετε τα
πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων, των
κλειστών μνημείων και χώρων διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών
εκθέσεων αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Κοινή Υπουργική
Απόφαση και τα παρακάτω αναφερόμενα.
Τα σχετικά μέτρα που εφαρμόζονται ανά πεδίο δραστηριότητας αποτυπώνονται στον
πίνακα που ακολουθεί:
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ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αρχαιολογικοί
χώροι,
μουσεία, κλειστά μνημεία και
χώροι διεξαγωγής εικαστικών
και λοιπών καλλιτεχνικών
εκθέσεων

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Α. Λειτουργία κλειστών χώρων:
Δυνατότητα λειτουργίας είτε μόνο για πρόσωπα
που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει (αμιγείς χώροι)
είτε, πλην αυτών, και για πρόσωπα που
προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού
ελέγχου (rapid test) (μικτοί χώροι).
Κανόνες λειτουργίας:

Τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων που εκδίδονται
από τη Γενική Γραμματεία
Πολιτισμού και τη Γενική
Γραμματεία
Σύγχρονου
Πολιτισμού
και
αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού
(www.culture.gov.gr/el/annou
ncements
/SitePages/announcements.as
px.).

ΜΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ:
-Δύο (2)
μέτρα
παρευρισκόμενων

απόσταση μεταξύ

των

- Ένα (1) άτομο ανά 15 τ.μ.
- Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων, εκτός
αν
πρόκειται
για
οικογένειες
(συζύγους/συμβιούντες και τέκνα), οπότε ο
αριθμός προσαυξάνεται ανάλογα.
Οι επισκέπτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής
επίδειξης κατά την είσοδο και αναλόγως
λειτουργίας του χώρου ως αμιγούς ή μικτού:
α) πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την
παρ. 2 του αρ. 10 της εν λόγω ΚΥΑ
β) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα
(30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και
η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 10 της εν λόγω ΚΥΑ ή

2

γ) αποτελέσματος του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), το
οποίο πρέπει να έχει διενεργηθεί εντός σαράντα
οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο στον χώρο,
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό (α) έως (γ),
επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε
ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του
επισκέπτη, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο
ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
(ή
εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο)
σαρώνει
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του
άρθρου 33 του ν.4816/2021 (Α’ 118) Covid Free Gr.
Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από
τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα
πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα
ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.
Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν ανηλίκους
από δώδεκα (12) ετών και άνω.
Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως έντεκα (11) ετών,
δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου
εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε
οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την
επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 10. Δεν απαιτείται φυσική παρουσία
του γονέα ή κηδεμόνα.
Β.Λειτουργία ανοιχτών (υπαίθριων) χώρων:
Κανόνες λειτουργίας :
- Ενάμισι (1,5) μέτρο
παρευρισκόμενων

απόσταση μεταξύ

των

- Ένα (1) άτομο ανά 10 τ.μ.
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-Επισκέψεις ομάδων έως είκοσι (20) ατόμων, εκτός
εάν πρόκειται για οικογένειες (συζύγους/
συμβιούντες και τέκνα) ή έως σαράντα (40) ατόμων,
εφόσον ο ξεναγός κατέχει πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης που
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο
θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν
ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν. Στη δεύτερη
περίπτωση τα άτομα που ακολουθούν ξεναγό
οφείλουν να επιδεικνύουν κατά την είσοδο:
α) πιστοποιητικό εμβολιασμού σύμφωνα με την
παρ. 2 του αρ. 10 της εν λόγω ΚΥΑ ή
β) πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα
(30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και
η ισχύς του διαρκεί εώς εκατόν ογδόντα (180)
ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 10 της εν λόγω ΚΥΑ ή
γ) βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για
κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει
διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού
επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο
(72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα
ξενάγησης είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός
σαράντα
οκτώ
(48)
ωρών
πριν
την
προγραμματισμένη ώρα ξενάγησης. Η αρνητική
διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη
μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την
επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, σύμφωνα με την παρ.
3 του άρθρου 10 της εν λόγω ΚΥΑ
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό (α) έως (γ),
επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε
ηλεκτρονικά μέσω κινητής συσκευής του
επισκέπτη, τα οποία ο αρμόδιος υπάλληλος, ο
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ιδιοκτήτης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης
(ή
εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο)
σαρώνει
ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του
άρθρου 33 του ν.4816/2021 (Α’ 118) Covid Free Gr.
Εναλλακτικά, εφόσον ο αλλοδαπός προέρχεται από
τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης), τα
πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου ελέγχουν τα
ανωτέρω πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.
Η ανωτέρω υποχρέωση καταλαμβάνει ανηλίκους
από δώδεκα (12) ετών και άνω.
Στις επισκέψεις ομάδων με ξεναγό θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι αποστάσεις και
τα προβλεπόμενα μέτρα, να γίνεται χρήση ασύρματης ξενάγησης και να αποφεύγεται η
χρήση κοινόχρηστων συσκευών (tablets, ακουστικά κ.λπ.).
Ειδικότερα για τους αμιγείς κλειστούς χώρους, σύμφωνα με τις ανωτέρω εξειδικεύσεις,
θα πρέπει να υπολογιστεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επισκεπτών ανά χώρο, στο
πλαίσιο τήρησης των απαιτούμενων αποστάσεων των παρευρισκομένων για την
αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και να ληφθεί κάθε μέριμνα, έτσι ώστε
να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση ατόμων. Κάθε χώρος θα πρέπει να αξιολογήσει τις
δυνατότητες διαχείρισης κοινού και να ορίσει τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών που
μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα με ασφάλεια.
Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη
ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια: α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους,
συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε
ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, β) σε όλους τους
εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός (πλην των εξαιρέσεων της παρ.2
του αρ. 2 της εν λόγω Κ.Υ.Α.).
Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω μέτρων, επιβάλλονται, ανάλογα με το βαθμό
διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί (βλ. άρθρα 3 - 9 της
εν λόγω Κ.Υ.Α.):
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ΠΑΡΑΒΑΣΗ
Ανοικτοί/υπαίθριοι
αρχαιολογικοί χώροι,
μουσεία,
κλειστά
μνημεία

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Μη
τήρηση
ειδικών
κανόνων σύμφωνα με τις
διατάξεις της σχετικής
Κ.Υ.Α. και τα υγειονομικά
πρωτόκολλα
που
εκδίδονται από τη Γενική
Γραμματεία Πολιτισμού
και τη Γενική Γραμματεία
Σύγχρονου Πολιτισμού

1η παράβαση:
Διοικητικό
πρόστιμο
χιλίων
πεντακοσίων
(1.500) ευρώ
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο τριών
χιλιάδων (3.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε
(15)
ημερολογιακές ημέρες

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες
τήρησης αποστάσεων, καθώς και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2 της εν λόγω
Κ.Υ.Α., επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής,
εφόσον δεν υφίσταται στην παρ. 1 του αρ.4 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο
τριακοσίων (300) ευρώ.
Επισημαίνεται ότι όλες οι οδηγίες τελούν υπό συνεχή επαναξιολόγηση και
επικαιροποίηση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, και για το λόγο αυτό
πρέπει να υπάρχει διαρκής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων μέσα από την
ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στη διεύθυνση
https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/ .
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτισμού
Συν.: ΦΕΚ 4674/τ.Β΄/08-10-2021
Γεώργιος Διδασκάλου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ προς ενέργεια

1. Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων
Προγραμμάτων
2. Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
3. Όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Π.Κ.
4. Όλες οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Π.Κ.
5. Όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.

και

Εκπαιδευτικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ προς κοινοποίηση

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Υφυπουργού Σύγχρονου Πολιτισμού
Γραφείο Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού
Γ.Δ.Α.Π.Κ.
Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
Ο.Δ.Α.Π.
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