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ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ασφαλούς λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων και σπηλαίων, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Σχετ.: Η Κ.Υ.Α. με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.17698/20-03-2021 “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, 20 Μαρτίου 2021 και
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.” (ΦΕΚ 1076/τ.Β/20-032021).

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, παρακαλείσθε όπως επικαιροποιήσετε τα
πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των
σπηλαίων αρμοδιότητάς σας, ανάλογα με το επίπεδο προληπτικών μέτρων (αυξημένου
κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου) στο οποίο υπάγεται η περιφερειακή ενότητα
στην οποία ανήκετε. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Κοινή Υπουργική
Απόφαση και στην επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης για τα μέτρα που λαμβάνονται
από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον νέο κορωνοϊό στην ηλεκτρονική διεύθυνση
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https://covid19.gov.gr/covid-map/, τα σχετικά μέτρα αποτυπώνονται στους παρακάτω
πίνακες:
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Αρχαιολογικοί
χώροι,
μουσεία,
σπήλαια

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Αναστολή λειτουργίας
κλειστών χώρων



Αναστολή λειτουργίας
κλειστών χώρων



Λειτουργία ανοιχτών
χώρων (υπαίθριων)
χώρων:



Λειτουργία ανοιχτών
χώρων (υπαίθριων)
χώρων:

o Ενάμιση (1,5) μέτρο
απόσταση μεταξύ των
παρευρισκόμενων
o Ένα (1) άτομο ανά 10τ.μ.
o Επισκέψεις ομάδων έως
τριών (3) ατόμων, εκτός
αν πρόκειται για
οικογένειες
(συζύγους/συμβιούντες
και τέκνα)

o Ενάμιση (1,5) μέτρο
απόσταση μεταξύ των
παρευρισκόμενων
o Ένα (1) άτομο ανά 10τ.μ.
o Επισκέψεις ομάδων έως
τριών (3) ατόμων, εκτός
αν πρόκειται για
οικογένειες
(συζύγους/συμβιούντες
και τέκνα)

Όσον αφορά στη χρήση μάσκας, επισημαίνονται σύμφωνα με το αρ.2 της εν λόγω
Κ.Υ.Α. ότι υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, επιβάλλεται η υποχρέωση
χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων
όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου
προσώπου. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα
άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που
αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων
και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών.
Σύμφωνα με το αρ. 3 «Περιορισμός της κυκλοφορίας», ισχύουν τα εξής:
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«Από τις 5:00 έως τις 21:00 καθημερινά στο σύνολο της Επικράτειας επιτρέπονται οι
μετακινήσεις

των

πολιτών

για

την

εξυπηρέτηση

ζωτικών,

προσωπικών

ή

επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και
οι

οποίες

επιτρέπονται

συγκεκριμένα

για

τους

ακόλουθους

περιοριστικά

αναφερόμενους λόγους: ….θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με
κατοικίδιο ζώο, αποκλειστικά πεζή ή με ποδήλατο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα ή
οικογενειών (συζύγων/ συμβιούντων και τέκνων), συμπεριλαμβανομένης της
επίσκεψης υπαίθριων αρχαιολογικών χώρων και της μετακίνησης προς τον σκοπό
ερασιτεχνικής αλιείας με πλωτό μέσο μήκους έως οκτώ (8) μέτρων, υπό την
προϋπόθεση τήρησης της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου».
Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων των άρθρων 1 έως 5 της εν λόγω Κ.Υ.Α.,
επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε
παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με τον
πίνακα που ακολουθεί:
Ανοιχτοί/υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι

Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων

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 Κ.Υ.Α.,
επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, εφόσον
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δεν υφίσταται στην παρ. 1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300)
ευρώ.
Οι αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, οι διαδικασίες ελέγχων –
πιστοποίησης παραβάσεων, καθώς και τα θέματα που αφορούν σε θέματα επιβολής,
βεβαίωσης και είσπραξης προστίμων, αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 12 της σχετικής
Κ.Υ.Α.
Η γεωγραφική αναφορά και εφαρμογή των μέτρων πραγματοποιείται σε επίπεδο
περιφερειακής ενότητας, εκτός αν προκύψουν έκτακτες περιστάσεις σύμφωνα με τα
πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
που να δικαιολογούν εξαιρέσεις σε τοπικό επίπεδο εντός της περιφερειακής ενότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και
Προστασίας και το εκάστοτε επιδημιολογικό επίπεδο κάθε περιφερειακής ενότητας
μπορείτε να ανατρέχετε στην επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης για τα μέτρα που
λαμβάνονται από την Ελληνική Κυβέρνηση για τον νέο κορωνοϊό στην ηλεκτρονική
διεύθυνση https://covid19.gov.gr/covid-map/.
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 διευκρίνιση.

Συν.: ΦΕΚ 1076/τ.Β/20-03-2021

Ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτισμού
Γεώργιος Διδασκάλου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ προς ενέργεια
1. Όλες οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Π.Κ.
2. Όλες οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Π.Κ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ προς κοινοποίηση
1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
2. Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα Σύγχρονου
Πολιτισμού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού
4. Γ.Δ.Α.Π.Κ.
5. Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.
6. Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
7. Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων
3. Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς
8. Τ.Α.Π.Α.
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