
 

Σεφχοσ 15ο, Ζτοσ 1ο 
 

Μινυμα προζδρου 
 

Αγαπθτζσ, αγαπθτοί 
 

Η Ελλάδα δζχεται για άλλθ μία φορά τθν αικθ και προκλθτικι ςυμπεριφορά τθσ 
Τουρκίασ. Όποιοσ δεν το περίμενε και αιφνιδιάςτθκε μάλλον βαυκαλίηεται. Οι 
Ευρωπαίοι παρακολουκοφν διχαςμζνοι τισ εξελίξεισ, με το χαμόγελο τθσ αμθχανίασ 
να κυριαρχεί ςτο πρόςωπο τουσ, παρά τισ διπλωματικζσ κορϊνεσ οριςμζνων κατά τθσ 
τουρκικισ ςυμπεριφοράσ ςτθν ανατολικι Μεςόγειο και το Αιγαίο.  
 
Η κατάςταςθ είναι και πάλι οριακι, μετά από ολιγοιμερθ πλαςματικι θρεμία. Το 
πρόβλθμα είναι υπαρκτό με τθν τουρκικι προκλθτικότθτα να μθν ζχει όρια. Το 
τουρκικό ερευνθτικό ςκάφοσ, δθλϊνει ζτοιμο ςιμερα να ξεκινιςει ςειςμικζσ 
ζρευνεσ. Τϊρα είναι είναι θ ϊρα για να λθφκοφν οι κυρϊςεισ, για τισ οποίεσ γίνεται 
τόςοσ λόγοσ. 
 
Σε τζτοιεσ ϊρεσ όλοι πρζπει να είμαςτε παρόντεσ και να ςυνδράμουμε ζςτω και ςτο 
ελάχιςτο αυτοφσ που προαςπίηονται παλικαρίςια τα ςφνορα τθσ χϊρασ.  
 
Η απόφαςθ μασ να προχωριςουμε, τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο, ςε δωρεά ςτθ 
ςτρατιωτικι Διοίκθςθ Άμυνασ Νιςου Μεγίςτθσ,  για τισ υψθλζσ τθσ υπθρεςίεσ ςτθ 
κωράκιςθ τθσ πατρίδασ μασ, ιταν άκρωσ ορκι και απαραίτθτθ κακϊσ και θ επίςκεψθ 
του κλιμακίου τθσ Ομοςπονδίασ ςτο ακριτικό νθςί ςυμβάλλοντασ ςτθν εξφψωςθ του 
εκνικοφ φρονιματοσ.  

Η ΠΟΒΑΚΩ δεν κα ςταματιςει να ςτθρίηει με κάκε τθσ δφναμθ εκείνουσ που 
περιφρουροφν τθ χϊρα μασ, αλλά και όςουσ το ζχουν ανάγκθ ςτο πλαίςιο τθσ 
κοινωνικισ τθσ ευαιςκθςία.  

Πζτροσ Καλπακίδθσ 

Πρόεδροσ ΠΟΒΑΚΩ 
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ΠΟΒΑΚΩ: φμβολο μαχθτικότθτασ το Καςτελλόριηο 

 

ε μια κίνθςθ ςυμβολιςμοφ προχϊρθςε θ Πανελλινια Ομοςπονδία Βιοτεχνϊν 

Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοπωλϊν, με τθ δωρεά τθσ προσ τθ 

Διοίκθςθ Άμυνασ Νιςου (ΔΑΝ) Μεγίςτθσ, ωσ μια ζνδειξθ ευγνωμοςφνθσ ςτουσ 

προαςπιςτζσ του ακριτικοφ νθςιοφ, που αποτελεί το ανατολικότερο ςθμείο τθσ 

Ελλάδασ. 

mailto:info@povako.gr
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το Καςτελλόριηο μετζβθ κλιμάκιο τθσ ΠΟΒΑΚΩ αποτελοφμενο από τον πρόεδρο, 
Πζτρο Καλπακίδθ και τον γενικό γραμματζα τθσ Ομοςπονδίασ, Σριαντάφυλλο 
Παπακαναςίου, οι οποίοι ςυναντικθκαν με τoν διοικθτι τθσ ΔΑΝ Μεγίςτθσ, 
ςυνταγματάρχθ Ακανάςιο Φωτεινόγλου και τον διοικθτι τθσ 95 ΑΔΣΕ, υποςτράτθγο 
Δθμιτριο Χοφπθ, που τουσ ευχαρίςτθςαν για τθ δωρεά τουσ. H δωρεά ζγινε για το 
φυλάκιο τθσ κρυλικισ νιςου Ρω, που ανικει ςτο ςφμπλεγμα των νθςίδων του  
Καςτελλόριηου. 

mailto:info@povako.gr
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Επιπλζον το κλιμάκιο τθσ ΠΟΒΑΚΩ ζγινε δεκτό από τον κυβερνιτθ πυραυλακάτου 
του Πολεμικοφ Ναυτικοφ και του επζδωςε το μετάλλιο των 40 ετϊν τθσ 
Ομοςπονδίασ. 

 

mailto:info@povako.gr
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Ο Θυρεόσ τθσ 95 ΑΔΣΕ που επζδωςε ο Διοκθτισ τθσ ΔΑΝ                                                        
ςτο κλιμάκιο τθσ Ομοςπονδίασ 

 

mailto:info@povako.gr
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Σο κλαδί Αγριελιάσ και το μετάλλιο τθσ Ομοςπονδίασ                                                                
που επζδωςε το κλιμάκιο τθσ Ομοςπονδίασ και κοςμοφν τθσ                                          

Διοίκθςθ τθσ ΔΑΝ Μεγίςτθσ 

 

mailto:info@povako.gr
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υνάντθςθ ςτο δθμαρχείο Μεγίςτθσ 

 

Σο κλιμάκιο τθσ ΠΟΒΑΚΩ είχε ςυνάντθςθ και με τον διμαρχο Μεγίςτθσ, Γεϊργιο 

αμψάκο, ο οποίοσ χαιρζτθςε τθν επίςκεψθ τουσ.  

τθ ςθμαςία ενίςχυςθσ των ενόπλων δυνάμεων αναφζρκθκε κατά τθν τοποκζτθςθ 

του ο πρόεδροσ τθσ ΠΟΒΑΚΩ ςθμειϊνοντασ πωσ αποτελοφν ζναν από τουσ τζςςερισ 

βαςικοφσ πυλϊνεσ, ο οποίοσ ςε ςυνδυαςμό με τθ δυνατι οικονομία, το εκνικό 

φρόνθμα και τισ ζξυπνεσ ςυμμαχίεσ, δθμιουργοφν τισ προχποκζςεισ για τθν 

κοινωνικι και οικονομικι ευθμερία τθσ χϊρασ. 

 

mailto:info@povako.gr
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«τόχοσ ιταν θ ζμπρακτθ ςτιριξθ των ανκρϊπων που περιφρουροφν τθν 

ελλθνικότθτα του Αιγαίου ςε μια περίοδο που θ προκλθτικότθτα των Σοφρκων ζχει 

ςθμάνει ςυναγερμό ςτθ χϊρα» ςθμείωςε ο κ. Καλπακίδθσ επιςθμαίνοντασ πωσ το 

Καςτελλόριηο εμπνζει για τθ μαχθτικότθτα και τθ νθφαλιότθτα, με τθν οποία 

αντιμετωπίηει δφςκολεσ καταςτάςεισ.  

 

mailto:info@povako.gr
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Η ΠΟΒΑΚΩ ζχει αποδείξει τθν κοινωνικι τθσ ευαιςκθςία επανειλθμμζνα, με πιο 

πρόςφατεσ τισ δωρεζσ ςτο αγροτικό ιατρείο των Γιατρϊν του Κόςμου ςτθ νιςο 

Χάλκθ και ςτουσ πλθγζντεσ από τισ καταςτροφικζσ πυρκαγιζσ ςτο Μάτι. Βοφλθςθ 

τθσ Ομοςπονδίασ είναι να ςυνεχίςει να υποςτθρίηει με δράςεισ αλλθλεγγφθσ και 

κοινωνικισ ςτιριξθσ, τισ ευαίςκθτεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και όςουσ το ζχουν 

ανάγκθ. 

 

 

mailto:info@povako.gr
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Ολοκλθρώκθκε θ αξιολόγθςθ για τον 31ο Πανελλινιο Διαγωνιςμό 
Φιλοτζχνθςθσ χεδίου Κοςμιματοσ 

 

 

ε μία χρονιά διαφορετικι, λόγω τθσ πορείασ του κορωνοϊοφ, που ζχει παγϊςει 

κάκε εκκεςιακι δραςτθριότθτα, πραγματοποιικθκε ο 31οσ Πανελλινιοσ 

Διαγωνιςμόσ Φιλοτζχνθςθσ χεδίου Κοςμιματοσ, με κζμα “Εκφράςεισ Ευτυχίασ ςτο 

Κόςμθμα”. Ο διαγωνιςμόσ αποτελεί ζναν ετιςιο κεςμό για τον κλάδο τθσ 

αργυροχρυςοχοΐασ, που πραγματοποιείται παράλλθλα με τθν κλαδικι ζκκεςθ 

Kosmima, θ οποία φζτοσ λόγω τθσ πανδθμίασ ακυρϊκθκε. 

mailto:info@povako.gr
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Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ ΠΟΒΑΚΩ ενθμζρωςε με ανακοίνωςθ τθσ τα μζλθ τθσ πωσ 

«θ κλαδικι διεκνισ ζκκεςθ KOSMIMA που λαμβάνει χϊρα κάκε χρόνο ςτθ 

Θεςςαλονίκθ, λόγω τθσ πανδθμίασ Covid  -19, δεν κα πραγματοποιθκεί για το ζτοσ 

2020». 

Ωςτόςο ο διαγωνιςμόσ που αποτελεί το εφαλτιριο για τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία 

ςπουδαςτϊν αργυροχρυςοχοΐασ, αλλά και επαγγελματιϊν δεν κα μποροφςε να 

ςιωπιςει. 

«To κζμα του φετινοφ διαγωνιςμοφ επιλζχκθκε λόγω τθσ αρνθτικισ ατμόςφαιρασ 

που επικρατεί εξαιτίασ τθσ πανδθμίασ. Θζλαμε να δϊςουμε μία νότα αιςιοδοξίασ. Η 

διαδικαςία του διαγωνιςμοφ πραγματοποιικθκε ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ λόγω τθσ 

πρωτόγνωρθσ κατάςταςθσ που βιϊνουμε, ωςτόςο το ςθμαντικό είναι πωσ θ 

προςζλευςθ ιταν μεγαλφτερθ από τθν αναμενόμενθ, ενϊ τα ζργα ιταν πολφ 

ενδιαφζροντα και αποδόκθκαν με μία ιδιαίτερθ ματιά αποτυπϊνοντασ το κζμα του 

διαγωνιςμοφ. Αξίηουν κερμά ςυγχαρθτιρια ςε όςουσ ςυμμετείχαν» ανζφερε ο 

πρόεδροσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ και γενικόσ γραμματζασ τθσ 

Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων Κοςμθματοπωλϊν και 

Ωρολογοπωλϊν, Σριαντάφυλλοσ Παπακαναςίου. 

Οι ςυμμετοχζσ των ςπουδαςτϊν ιταν 16, ενϊ τα ζργα που υποβλικθκαν 20. 

Επιπλζον ςυμμετείχε και μία επαγγελματίασ με ζνα ζργο. Η επιτροπι αξιολόγθςθσ 

ςυνεδρίαςε και εξζδωςε τα παρακάτω αποτελζςματα: 
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Κατάταξθ Κωδικόσ 
Ζργου 

Σίτλοσ Ζργου Ονοματεπώνυμο 
Διαγωνιηομζνου 

χολι 

Κατθγορία Α 
Τποκατθγορία Α1: Για τουσ ςπουδαςτζσ του κλάδου αργυροχρυςοχοΐασ 

Τποκατθγορία Α2: Για τουσ ςπουδαςτζσ ςχολϊν ςχεδιαςμοφ 

Α’ Βραβείο 1000 «Κρόνοσ το λουλοφδι τθσ 
ευτυχίασ» κουλαρίκια 

Χρυςοφλα 
πυροποφλου 

Πολιτιςτικόσ 
Οργανιςμόσ Διμου Νζασ 
μφρνθσ 

Β’ Βραβείο 2031 κουλαρίκια Αργυρϊ Κατςιφαράκθ Πολιτιςτικόσ 
Οργανιςμόσ Διμου Νζασ 
μφρνθσ 

Γ’ Βραβείο 1060 «Carving stone heart» 
Μενταγιόν/καρφίτςα 

ωτιρθσ 
Χατηθνικολάου 

ΔΙΕΚ ΣΕΜΝΙΣΑ 
χολι 
Αργυροχρυςοχοΐασ 

Σιμθτικι 
Διάκριςθ 

1031 «Ο χορόσ τθσ 
ευτυχίασ»Βραχιόλι  

Ελευκερία Κατςοφλθ Ε.Ε. GALILEO 

Σιμθτικι 
Διάκριςθ 

1020  «Εκφράςεισ ευτυχίασ» 
κουλαρίκια 

Χρυςάνκθ Καμενίδου Κ.Ε.Δ.Κ.Α. 
Κοινωφελισ Επιχείρθςθ 

Διμου Καλαμαριάσ 

Σιμθτικι 
Διάκριςθ 

2020  «Ευτυχία είναι θ ομορφιά 
του τόπου μου» Δαχτυλίδι 

Άννα Γιαννικοποφλου Ε.Ε. GALILEO 

Κατθγορία Β 
Επαγγελματίεσ κλάδου αργυροχρυςοχοΐασ 

Σιμθτικι 
Διάκριςθ 

8000 «Σι είναι ευτυχία»  
Καρφίτςα 

Elena Eryshova  

 
 
Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ θ τελετι απονομισ των βραβείων και τιμθτικϊν 
διακρίςεων κα πραγματοποιθκεί τθν Κυριακι 18 Οκτωβρίου 2020, ςτισ 12.00, ςτο 
υνεδριακό Κζντρο "Ι. Βελλίδθσ" ςτθν αίκουςα "Ολυμπία". 
 
Είναι αυτονόθτο ότι οι εκδθλϊςεισ τελετισ των βραβείων κα πραγματοποιθκοφν με 
τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ των υγειονομικϊν πρωτοκόλλων, λόγω πανδθμίασ. 
 
Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με τον κανονιςμό του διαγωνιςμοφ όλα τα βραβευμζνα 
ςχζδια κα πρζπει παράλλθλα, να καταςκευαςτοφν και να παρουςιαςτοφν.  
 
Σα ζργα όλων των ςυμμετεχόντων κα εκτεκοφν ςτθν αίκουςα "Ολυμπία" του 
υνεδριακοφ Κζντρου "Ι. Βελλίδθσ" τθν Κυριακι 18 Οκτωβρίου από τισ 12:00 ζωσ τισ 
18:00 και τθ Δευτζρα 19 Οκτωβρίου από τισ 15:00 ζωσ τισ 18:00. 
 

mailto:info@povako.gr
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H ζκκεςθ "The Future is our Jewel" ςτθ χολι Σζχνθσ ΜOKUME 

 

Κατά τθ διάρκεια των εγγραφϊν για τθ νζα εκπαιδευτικι χρονιά 2020 -2021,οι 
οποίεσ ςυνεχίηονται μζχρι και τισ 15 Οκτωβρίου, πραγματοποιικθκε ςτθ 
Θεςςαλονίκθ θ 3θ  Διακρατικι υνάντθςθ  του project "The  Future is our Jewel",  
παράλλθλα με τθν κινθτικότθτα ςπουδαςτϊν και εκπαιδευτϊν του τμιματοσ 
Κοςμιματοσ του Ι.Ι.Ε.Κ  Διμου Βόλου. 

 Σο ζργο "Σο μζλλον είναι το κόςμθμά μασ" ςυγκεντρϊνει ζξι ςχολζσ εταίρουσ γφρω 
από ζνα κοινό αντικείμενο, τθ δθμιουργία κοςμθμάτων, των οποίων θ πολιτιςτικι 
κλθρονομιά και θ επαγγελματικι ιςτορία είναι διαφορετικζσ. Ζτςι το πρόγραμμα 
καλφπτει τθν ανάγκθ  ανάδειξθσ τθσ ποικιλομορφίασ ςτον χϊρο του κοςμιματοσ, 
ϊςτε αυτζσ οι ιδιαίτερεσ  τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςε διάφορεσ χϊρεσ τθσ 
Ευρϊπθσ να καταςτοφν πόροι κοινοφ πλοφτου και μακθςιακϊν  ευκαιριϊν, με 
αποτζλεςμα τθν απόκτθςθ νζων γνϊςεων και τεχνικϊν για τθν  προςωπικι και 
επαγγελματικι ανάπτυξθ των  ςπουδαςτϊν ςτον χϊρο του κοςμιματοσ. Σο 

mailto:info@povako.gr
https://www.mokume-art.gr/gallery/maltesing
https://thefutureisourjewel.wordpress.com/
https://thefutureisourjewel.wordpress.com/
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πρόγραμμα παρζχει κινθτικότθτα κατάρτιςθσ για ςπουδαςτζσ, θ προςτικζμενθ αξία 
των οποίων ςχετίηεται με τουσ πόρουσ που παρζχονται από κάκε εταίρο και τθ 
δθμιουργία ενόσ περιβάλλοντοσ ςτο οποίο ανταλλάςςονται, μοιράηονται, 
ςυηθτοφνται και αναπτφςςονται νζεσ πρακτικζσ και τεχνικζσ για τθν 
πραγματοποίθςθ όχι μόνο πρωτότυπων κοςμθμάτων αλλά και μιασ βιϊςιμθσ 
επιχείρθςθσ.                                   

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Διακρατικισ υνάντθςθσ, που υλοποιικθκε ςτθ ςχολι εταίρο 
από τθ Θεςςαλονίκθ,- τθν χολι Σζχνθσ ΜOKUME- οι εταίροι ςυηιτθςαν, -δια 
ηϊςθσ κακϊσ και με τθλεδιάςκεψθ, για όςουσ δεν μπόρεςαν να παρευρεκοφν 
(Αγγλία, Πορτογαλία, Ιταλία) – τθν πορεία του τριετοφσ ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ, 
οργάνωςαν τισ επόμενεσ κινθτικότθτεσ ςπουδαςτϊν και εκπαιδευτϊν ενϊ 
επεξεργάςτθκαν τον θλεκτρονικό κατάλογο με τα ζργα και τισ δράςεισ των 
ςυμμετεχόντων.  Η υπεφκυνθ  υλοποίθςθσ του ζργου Λ. Αργυράκου – εκπαιδεφτρια 
τθσ ειδικότθτασ κοςμιματοσ – παρουςίαςε τισ μζχρι τϊρα δραςτθριότθτεσ του ΔΙΕΚ, 
τθ ςχολικι χρονιά 2019-2020 και ζκανε προτάςεισ για τθν πορεία του ζργου και τθν 
επιτυχι ολοκλιρωςι του. Ενδιαφζρουςα ιταν και θ  ξενάγθςθ ςτουσ χϊρουσ και τα 
εργαςτιρια τθσ ςχολισ. 

mailto:info@povako.gr
https://www.mokume-art.gr/gallery/maltesing
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Παράλλθλα με τθν Διακρατικι υνάντθςθ υλοποιικθκε και θ Κινθτικότθτα 
ςπουδαςτϊν που ιταν προγραμματιςμζνθ για τον Μάιο του 2020,αλλά 
αναβλικθκε λόγω των μζτρων για τον COVID 19. Οι ςπουδαςτζσ παρακολοφκθςαν 
ςεμινάρια από τουσ εκπαιδευτζσ τθσ ςχολισ Mokume ςε τεχνικζσ Κοςμιματοσ όπωσ 
θ Maltesing, το Mokume gane  και θ κοπι πολφτιμων λίκων, αςχολικθκαν με το 
Linoleum printing,  επιςκζφκθκαν  εργαςτιρια και επιχειριςεισ Κοςμιματοσ τθσ 
Θεςςαλονίκθσ και ιρκαν ςε επαφι με δραςτθριότθτεσ του κλάδου. 

Εξαιρετικι εμπειρία ιταν θ ςυμμετοχι των δφο group  ςτισ πολιτιςμικζσ δράςεισ 
που οργάνωςε θ ςχολι φιλοξενίασ, όπωσ θ επίςκεψθ ςτουσ Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ 
τθσ Πζλλασ και τθσ Βεργίνασ κακϊσ και θ επίςκεψθ τθσ Περιοδεφουςασ ζκκεςθσ 
Κοςμιματοσ του προγράμματοσ τθν οποία τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ θ βϋ 
αντιπρόεδροσ τθσ Πανελλινιασ Ομοςπονδίασ Βιοτεχνϊν Αργυροχρυςοχόων 
Κοςμθματοπωλϊν Ωρολογοποιϊν (ΠΟΒΑΚΩ)και πρόεδροσ τθσυντεχνίασ 
Χρυςοχόων Αργυροχόων Θεςςαλονίκθσ (ΧΑΘ) Ελζνθ Σεηαψίδου κακϊσ και μζλθ 
του Δ.. τθσ ΧΑΘ. 

Σισ ςπουδάςτριεσ, τθ διευκφντρια του Ι.Ι.Ε.Κ Διμου Βόλου, Μ. Βοφλγαρθ τθν 
υπεφκυνθ του τμιματοσ Κοςμιματοσ Λ. Αργυράκου και το μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου 
του Project, Ό. Οικονόμου, ςυνόδεψε θ πρόεδροσ τθσ ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ, Α. 
Μορφογιάννθ, θ οποία ςτθρίηει όλεσ τισ προςπάκειεσ που γίνονται για τθν 
πλθρζςτερθ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ των ςπουδαςτϊν. 
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Βελτιώκθκε θ Ελλάδα ςτθ φορολογικι ανταγωνιςτικότθτα 

 

τθν 29θκζςθ ανάμεςα ςτισ 36 χϊρεσ του OOΑ κατατάςςεται θ Ελλάδα, με 
βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ επίδοςθσ κατά 2,5 μονάδεσ, ςφμφωνα με τον φετινό Δείκτθ 
Διεκνοφσ Φορολογικισ Ανταγωνιςτικότθτασ του Tax Foundation που αξιοποιεί 
ςτοιχεία του 2019 και παρουςιάηεται ςτθν Ελλάδα από το ΚΕΦίΜ. 

Ο Δείκτθσ καταγράφει τισ επιδόςεισ κάκε χϊρασ μζλουσ του ΟΟΑ ςε πζντε 
επιμζρουσ τομείσ: τουσ εταιρικοφσ φόρουσ, τουσ φόρουσ φυςικϊν προςϊπων, τουσ 
φόρουσ κατανάλωςθσ, τουσ φόρουσ ιδιοκτθςίασ, και τουσ φόρουσ κερδϊν που 
παράγονται ςτο εξωτερικό (κανόνεσ διεκνοφσ φορολόγθςθσ). 

 
H Ελλάδα δεν ςθμειϊνει μεταβολι ωσ προσ τθ γενικι τθσ κατάταξθ ςε ςχζςθ με 
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πζρςι, όμωσ βελτιϊνεται θ επίδοςι τθσ κατά 2,5 μονάδεσ. Η χϊρα μασ καταγράφει 
τθν καλφτερι τθσ επίδοςθ ςτο πεδίο τθσ φορολόγθςθσ φυςικϊν προςϊπων (8θ 
κζςθ μεταξφ 36), και τισ χειρότερεσ επιδόςεισ ςτα πεδία των φόρων κατανάλωςθσ 
(31θ κζςθ) και ιδιοκτθςίασ (32θ κζςθ). τα πεδία τθσ εταιρικισ και τθσ διεκνοφσ 
φορολόγθςθσ, θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 22θ και 24θ κζςθ αντίςτοιχα. 

Επιςθμαίνεται ότι από το 2014 - τθν πρϊτθ χρονιά δθμοςίευςθσ του Δείκτθ - μζχρι 
και ςιμερα, θ Ελλάδα καταλαμβάνει ςτακερά τισ κζςεισ 27-32. 

Μερικά ιςχυρά ςθμεία του φορολογικοφ ςυςτιματοσ τθσ Ελλάδασ, όπωσ 
καταγράφονται ςτον Δείκτθ:  

Η πολυπλοκότθτα του φόρου επί τθσ εργαςίασ είναι χαμθλότερθ από τον μζςο όρο 
του ΟΟΑ.  

Οι κανονιςμοί Ελεγχόμενων Αλλοδαπϊν Εταιρειϊν ςτθν Ελλάδα είναι μετριοπακείσ 
και εφαρμόηονται μόνο ςτο πακθτικό ειςόδθμα.  

Ο κακαρόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ φυςικϊν προςϊπων επί μεριςμάτων, ςτο 5%, 
είναι κάτω από τον μζςο όρο του ΟΟΑ (23,9%). 

Μερικζσ αδυναμίεσ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ τθσ Ελλάδασ, όπωσ 
καταγράφονται ςτον Δείκτθ:  

Η Ελλάδα ζχει εταιρικό φορολογικό ςυντελεςτι 24%, πάνω από τον μζςο όρο του 
ΟΟΑ (23,3%).  

Οι εταιρείεσ αντιμετωπίηουν αυςτθροφσ περιοριςμοφσ ωσ προσ τον ςυμψθφιςμό 
κακαρϊν λειτουργικϊν ηθμιϊν με μελλοντικά κζρδθ. Επίςθσ, δεν μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν ηθμιζσ για να μειϊςουν προθγοφμενο φορολογθτζο ειςόδθμα.  

Η Ελλάδα ζχει ζναν από τουσ υψθλότερουσ ςυντελεςτζσ ΦΠΑ ςτον ΟΟΑ (24%) με 
μία από τισ πιο περιοριςμζνεσ φορολογικζσ βάςεισ. 
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Άνοιξε θ πλατφόρμα για τον 3ο κφκλο τθσ επιςτρεπτζασ προκαταβολισ 

 

ε λειτουργία τζκθκε θ εφαρμογι τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 
"myBusinessSupport" (www.aade.gr/mybusinesssupport), τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Εςόδων, μζςω τθσ οποίασ οι επιχειριςεισ που ζχουν υποβάλει οριςτικι 
αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τον 3ο κφκλο τθσ Επιςτρεπτζασ 
Προκαταβολισ καλοφνται να υποβάλουν αίτθςθ χοριγθςθσ τθσ χρθματοδοτικισ 
ενίςχυςθσ. 

Η προκεςμία υποβολισ τθσ αίτθςθσ για τθ χοριγθςθ τθσ Επιςτρεπτζασ 
Προκαταβολισ ΙΙΙ λιγει τθ Δευτζρα, 26 Οκτωβρίου 2020. Η καταβολι τθσ ενίςχυςθσ 
ςτουσ πρϊτουσ δικαιοφχουσ κα ξεκινιςει εντόσ τθσ τρζχουςασ εβδομάδασ. 
υνολικά, θ διακζςιμθ χρθματοδότθςθ από τον 3ο κφκλο τθσ Επιςτρεπτζασ 
Προκαταβολισ ανζρχεται ςτα 1,5 δις. ευρϊ, ενϊ 174.027 επιχειριςεισ ζχουν 
κατακζςει οριςτικι αίτθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 

Τπενκυμίηεται ότι οι κατθγορίεσ των δικαιοφχων, ο τρόποσ προςδιοριςμοφ του 
φψουσ τθσ ενίςχυςθσ και οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ ζχουν κακοριςτεί με τθν Κοινι 
Απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων ΓΔΟΤ 233/10-
10-2020 (ΦΕΚ 4471/Βϋ/11-10-2020). 
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Ο χάρτθσ τθσ υγειονομικισ αςφάλειασ τθσ Ελλάδασ ανά περιοχι – Tι 
ιςχφει και που

 

Ζνασ χάρτθσ, προςβάςιμοσ μζςω του Διαδικτφου, όπου παρουςιάηεται για κάκε 
περιφερειακι ενότθτα θ κατάςταςθ τθσ πανδθμίασ αλλά και τα μζτρα που ζχουν 
λθφκεί, βρίςκεται εδϊ και λίγεσ θμζρεσ ςε ιςχφ. 
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Ο χάρτθσ περιλαμβάνει τζςςερα επίπεδα προλθπτικϊν μζτρων και κανόνων για 
κάκε περιφερειακι ενότθτα τθσ χϊρασ (Επίπεδο 1 – Ετοιμότθτασ, Επίπεδο 2 – 
Επιτιρθςθσ, Επίπεδο 3 – Αυξθμζνθσ Επιτιρθςθσ και Επίπεδο 4 – Αυξθμζνου 
Κινδφνου). 

Ο κακοριςμόσ του επιπζδου ςυναγερμοφ ςε κάκε περιοχι εξαρτάται από τθν 
αυξανόμενθ ι μειοφμενθ τάςθ επιδθμιολογικϊν μεγεκϊν, όπωσ ο αρικμόσ 
κρουςμάτων ανά 100 χιλιάδεσ κατοίκουσ, των δεικτϊν πλθρότθτασ του ςυςτιματοσ 
Τγείασ (πχ. χρθςιμοποιοφμενεσ απλζσ κλίνεσ και κλίνεσ Μονάδων Εντατικισ 
Θεραπείασ) και των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ επιδθμιολογικισ κατάςταςθσ, 
όπωσ αυτά αποτυπϊνονται από τα δεδομζνα τθσ ιχνθλάτθςθσ.   

Ο χάρτθσ κα επικαιροποιείται ανά 14 θμζρεσ με βάςθ τισ ειςθγιςεισ ειδικισ 
επιτροπισ λοιμωξιολόγων του Τπουργείου Τγείασ ι και ςυχνότερα, όταν αυτό 
επιβάλλεται από τουσ υγειονομικοφσ και επιδθμιολογικοφσ δείκτεσ.  

Ο προςδιοριςμόσ των μζτρων και κανόνων υπόκειται ςε τροποποιιςεισ με βάςθ 
νεότερα επιςτθμονικά και ερευνθτικά δεδομζνα.  

Σι ιςχφει ςτο πρώτο επίπεδο 

Μάςκα 

 ε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ 
εργαςίασ 

 ε όλουσ τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ 
με ςυγχρωτιςμό 

*ειδικότεροι κανόνεσ μπορεί να 
προβλζπονται για ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ, 
όπωσ κατωτζρω 

υνακροίςεισ 

 Λιψθ μζτρων για περιοριςμό 
ςυνακροίςεων ανάλογα με τθν 
επιδθμιολογικι κατάςταςθ των 
όμορων περιοχϊν και του ςυνόλου 
τθσ χϊρασ. 

 Μζχρι 100 άτομα με μάςκεσ 
 Σιρθςθ απόςταςθσ 1.5 μ 

Μονάδεσ φροντίδασ θλικιωμζνων 

 Μάςκα ςτο προςωπικό & τουσ 
επιςκζπτεσ 

 Περιοριςμόσ επιςκεπτθρίου βάςει 
ειδικϊν πρωτοκόλλων 

Νοςοκομεία και διαγνωςτικά κζντρα  Μάςκα ςτο προςωπικό & ςε όλουσ 
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τουσ ειςερχόμενουσ 

ΚΤΣ προςφφγων 

 Ελεφκερθ διακίνθςθ των 
φιλοξενουμζνων μζχρι του 15% ανά 
ϊρα, με ανϊτατο όριο τουσ 1.000 
θμερθςίωσ, με βάςθ τισ οδθγίεσ του 
διοικθτι 

χολεία 
 Μάςκα από 4 ετϊν και άνω 

Πανεπιςτιμια 

 Μάςκα 
 ζωσ 50 φοιτθτζσ κακιμενοι ςε 

αμφικζατρα 
 Σθλε-εκπαίδευςθ 

υνζδρια/Εκκζςεισ 

 Μάςκα 
 ε εςωτερικό χϊρο: 1 άτομο ανά 5 

τ.μ., ζωσ 200 κακιμενοι 

Χώροι Λατρείασ 
 1 άτομο ανά 5 τ.μ. και ζωσ 200 

άτομα, κακιμενοι με μάςκα 

Αρχαιολογικοί χώροι, Μουςεία 

Αρχαιολογικοί χϊροι, ανοιχτά (υπαίκρια) 
μουςεία:  

 1,5 μζτρο απόςταςθ 
 Μάςκα για τον ξεναγό και τουσ 

εργαηόμενουσ 

Κλειςτά μουςεία:  

 2 μζτρα απόςταςθ 
 1 άτομο ανά 10 τ.μ. 
 Ομαδικζσ ξεναγιςεισ ζωσ 20 άτομα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ για 

όλουσ 

υναυλιακοί χώροι, Θεατρικζσ 
παραςτάςεισ, λοιπζσ παραςτατικζσ 
τζχνεσ (μόνο κακιμενοι) 

Ανοικτοί (υπαίκριοι) χϊροι διεξαγωγισ  

 65% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Λειτουργία μζχρι 

mailto:info@povako.gr


 

22 

                            Λζκκα 20 - 105 62 Ακινα, Σθλ. 0030/210-3229 047, E-Mail: info@povako.gr, www.povako.gr 

 

 

 

 
 

31/10/2020Κλειςτοί χϊροι  

 65% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Τποχρεωτικι ζκδοςθ θλεκτρονικοφ 

ειςιτθρίου 
 ε χϊρουσ κλειςτϊν γθπζδων και 

γυμναςτθρίων μζγιςτοσ αρικμόσ 
κακθμζνων 500 

Κινθματογραφικζσ προβολζσ 

Ανοικτοί (υπαίκριοι) χϊροι διεξαγωγισ  

 65% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Λειτουργία μζχρι 31/10/2020 

Κλειςτοί χϊροι  

 65% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Τποχρεωτικι ζκδοςθ θλεκτρονικοφ 

ειςιτθρίου 

Πρόβεσ, τθλεοπτικά και 
κινθματογραφικά γυρίςματα 

 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςε 
πρόβεσ, υποχρεωτικι χριςθ 
μάςκασ όςων δεν είναι ςτθν ςκθνι 
γυρίςματοσ 

 1,5 μζτρο απόςταςθ για θκοποιοφσ 
– 2 μζτρα απόςταςθ για χορωδίεσ/ 
πνευςτά ςε πρόβεσ 

 Καταγραφι ειςερχομζνων – 
εξερχομζνων 

Παιδότοποι (κλειςτοί) 

 1 παιδί ανά 5 τ.μ. 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ (>2 

ετϊν) 
 1 ςυνοδόσ ανά παιδί. 
 υνοδοί με μάςκα ςτο χϊρο 

αναμονισ 
 Σιρθςθ αποςτάςεων ςτα τραπεηο-

κακίςματα και κανόνων υγιεινισ 
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Κζντρα διαςκζδαςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων χώρων 
δεξιώςεων, μπαρ (μόνο κακιμενοι ςε 
τραπζηια) 

Μόνο κακιμενοι  

 6 άτομα ανά τραπζηι 
 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ 

άνω 300 ατόμων: 50% του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 
500 κακιμενοι 

 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ 
ζωσ 300 άτομα: 65% : του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 
200 κακιμενοι 

 Αποςτάςεισ 1.8μ ανάμεςα ςτα 
τραπζηια 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςτο 
προςωπικό 

 Κλειςτά 01.00-05.00 

Μουςικζσ ςκθνζσ 

Μόνο κακιμενοι  

 6 άτομα ανά τραπζηι 
 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ 

άνω 300 ατόμων: 50% του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 
500 κακιμενοι 

 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ 
ζωσ 300 άτομα: 65% : του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 
200 κακιμενοι 

 Αποςτάςεισ 1.8μ ανάμεςα ςτα 
τραπζηια 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςτο 
προςωπικό 

 Κλειςτά 01.00-05.00 

Εςτίαςθ 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςτο 
προςωπικό 

 6 άτομα ανά τραπζηι 
 Πλθρότθτα 80% (ανοικτόσ – 

κλειςτόσ) τθσ ωφζλιμθσ επιφάνειασ 
 Αποςτάςεισ τραπεηο-κακιςμάτων 

(ςχετικι ΚΤΑ) 
 Κλειςτά 01:00-05:00 (εξαιρείται 
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Take away – delivery με 
απαγόρευςθ πϊλθςθσ αλκοόλ) 

ΜεταφορζσΟι αρικμθτικοί/ποςοτικοί 
περιοριςμοί ςτισ μετακινιςεισ αφοροφν 
τον τόπο/ςθμείο αναχϊρθςθσ ι 
εςωτερικισ μετακίνθςθσ 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςε όλα 
τα ΜΜ 

 65% ςε ΜΜΜ 
 80% ςε πλοία 

Ακλθτιςμόσ (αγώνεσ, προπονιςεισ) 

 Προπονιςεισ και αγϊνεσ χωρίσ 
κεατζσ. 

 Κακοριςμόσ μζγιςτου αρικμοφ 
ακλουμζνων ανά εγκατάςταςθ 
(ςυνθμμζνοσ πίνακασ) 

 Οδθγίεσ και Τγειονομικά 
πρωτόκολλα για προπονιςεισ και 
αγϊνεσ 

Γυμναςτιρια 

 Τποχρεωτικι χριςθ Μάςκασ ςτο 
προςωπικό 

 Τποχρεωτικι χριςθ Μάςκασ κατά 
τθν αναμονι ςε χϊρουσ του 
γυμναςτθρίου και ςε όλουσ τουσ 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του 
γυμναςτθρίου. 

 Εξαιροφνται θ ομαδικι και ατομικι 
άςκθςθ με τιρθςθ αποςτάςεων 2μ 

 1 άτομο ανά 5 τ.μ. 

Καταςτιματα τροφίμων (ςοφπερ 
μάρκετ, μίνι μάρκετ, φοφρνοι, 
κρεοπωλεία, ιχκυπωλεία κοκ) 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
(προςωπικό και κοινό) 

 1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 
τμ και 1 άτομο για κάκε 10 τμ 
επιπλζον) 

Λαϊκζσ αγορζσ 

 3 μζτρα απόςταςθ μεταξφ πάγκων 
 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ για 

όλουσ 

Εμποροπανθγφρεισ-Κυριακάτικεσ 
Αγορζσ κλπ 

 Κανονικι λειτουργία με 3 μζτρα 
απόςταςθ μεταξφ πάγκων 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ από 
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όλουσ 

Λιανεμπόριο 

 Μάςκα υποχρεωτικι για όλουσ 
 Περιοριςμόσ βάςει εμβαδοφ. 
 1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 

τμ και 1 άτομο για κάκε 10 τμ 
επιπλζον) 

Κομμωτιρια, υπθρεςίεσ προςωπικισ 
υγιεινισ κλπ 

 Μάςκα ςε προςωπικό και πελάτεσ 
 Μζτρα περιοριςμοφ βάςει εμβαδοφ 

(ςχετικι ΚΤΑ). 
 Κατάργθςθ αναμονισ. 
 φςταςθ για ραντεβοφ 

Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και ιδιωτικζσ 
επιχειριςεισ 

 Χριςθ μάςκασ ςε εργαηόμενουσ και 
κοινό 

 Προςταςία εργαηομζνων που 
ανικουν ςε ευάλωτεσ 
ομάδεσ/αυξθμζνου κινδφνου με 
απαςχόλθςθ back office ι εξ 
αποςτάςεωσ 

Δικαιοςφνθ 

 Μζχρι 40 άτομα ςτθν αίκουςα 
 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Μζτρα ςε ςυνεννόθςθ με τισ 

διοικιςεισ των δικαςτθρίων για 
αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ ςτισ 
γραμματείεσ 

Σι ιςχφει ςτο δεφτερο επίπεδο 

Μάςκα 

 ε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ 
εργαςίασ 

 ε όλουσ τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ με 
ςυγχρωτιςμό 

*ειδικότεροι κανόνεσ μπορεί να 
προβλζπονται για ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ, 
όπωσ κατωτζρω 

υνακροίςεισ 
 Λιψθ μζτρων για περιοριςμό 

ςυνακροίςεων ανάλογα με τθν 
επιδθμιολογικι κατάςταςθ των 
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όμορων περιοχϊν και του ςυνόλου τθσ 
χϊρασ. 

 Μζχρι 50 άτομα με μάςκεσ 
 Σιρθςθ απόςταςθσ 1.5 μ 

Μονάδεσ φροντίδασ θλικιωμζνων 

 Μάςκα ςτο προςωπικό & τουσ 
επιςκζπτεσ 

 Περιοριςμόσ επιςκεπτθρίου βάςει 
ειδικϊν πρωτοκόλλων 

Νοςοκομεία και διαγνωςτικά κζντρα 

 Μάςκα ςτο προςωπικό & ςε όλουσ 
τουσ ειςερχόμενουσ 

 Ζνασ ςυνοδόσ ανά αςκενι 
 Περιοριςμόσ* των 

προγραμματιςμζνων χειρουργικϊν 
επεμβάςεων μζχρι 20% 

*Εξαιροφνται των περιοριςμϊν τα ογκολογικά 
και επείγοντα περιςτατικά 

ΚΤΣ προςφφγων 

 Ελεφκερθ διακίνθςθ των 
φιλοξενουμζνων μζχρι του 15% ανά 
ϊρα, με ανϊτατο όριο τουσ 750 
θμερθςίωσ, με βάςθ τισ οδθγίεσ του 
διοικθτι 

χολεία 
 Μάςκα από 4 ετϊν και άνω 

Πανεπιςτιμια 

 Μάςκα 
 ζωσ 50 φοιτθτζσ κακιμενοι ςε 

αμφικζατρα 
 Σθλε-εκπαίδευςθ 

υνζδρια/Εκκζςεισ 

 Μάςκα 
 ε εςωτερικό χϊρο: 1 άτομο ανά 10 

τ.μ τουλάχιςτον, ζωσ 100 κακιμενοι 

Χώροι Λατρείασ 
 1 άτομο ανά 10 τ.μ.και ζωσ 100 άτομα, 

κακιμενοι με μάςκα 

Αρχαιολογικοί χώροι, Μουςεία 
Αρχαιολογικοί χϊροι, ανοιχτά (υπαίκρια) 
μουςεία:  
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 1,5 μζτρο απόςταςθ 
 Μάςκα για τον ξεναγό και τουσ 

εργαηόμενουσ 

Κλειςτά μουςεία:  

 2 μζτρα απόςταςθ 
 1 άτομο ανά 15 τ.μ. 
 Ομαδικζσ ξεναγιςεισ ζωσ 10 άτομα 

υναυλιακοί χώροι, Θεατρικζσ 
παραςτάςεισ, λοιπζσ παραςτατικζσ 
τζχνεσ (μόνο κακιμενοι) 

Ανοικτοί (υπαίκριοι) χϊροι διεξαγωγισ  

 50% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Λειτουργία μζχρι 31/10/2020 

Κλειςτοί χϊροι  

 50% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Τποχρεωτικι ζκδοςθ θλεκτρονικοφ 

ειςιτθρίου 
 Αναςτολι διενζργειασ ςε χϊρουσ 

κλειςτϊν γθπζδων και γυμναςτθρίων 

Κινθματογραφικζσ προβολζσ 

Ανοικτοί (υπαίκριοι) χϊροι διεξαγωγισ  

 50% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Λειτουργία μζχρι 31/10/2020 

Κλειςτοί χϊροι  

 50% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Τποχρεωτικι ζκδοςθ θλεκτρονικοφ 

ειςιτθρίου 

Πρόβεσ, τθλεοπτικά και 
κινθματογραφικά γυρίςματα 

 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςε 
πρόβεσ, υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
όςων δεν είναι ςτθν ςκθνι γυρίςματοσ 
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 1,5 μζτρο απόςταςθ για θκοποιοφσ – 2 
μζτρα απόςταςθ για χορωδίεσ/ 
πνευςτά ςε πρόβεσ 

 Καταγραφι ειςερχομζνων – 
εξερχομζνων 

Παιδότοποι (κλειςτοί) 

 1 παιδί ανά 5 τ.μ. ζωσ 50 παιδιά 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ (>2 ετϊν) 
 1 ςυνοδόσ ανά παιδί. 
 υνοδοί με μάςκα ςτο χϊρο 

αναμονισ. 
 Σιρθςθ αποςτάςεων ςτα τραπεηο-

κακίςματα και κανόνων υγιεινισ 

Κζντρα διαςκζδαςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων χώρων 
δεξιώςεων, μπαρ (μόνο κακιμενοι 
ςε τραπζηια) 

Μόνο κακιμενοι  

 6 άτομα ανά τραπζηι 
 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ άνω 

300 ατόμων: 50% του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 300 
κακιμενοι 

 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ ζωσ 
300 άτομα: 50% : του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 150 
κακιμενοι 

 Αποςτάςεισ 1.8μ ανάμεςα ςτα 
τραπζηια 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςτο 
προςωπικό 

 Κλειςτά 00.30-05.00 

Μουςικζσ ςκθνζσ 

Μόνο κακιμενοι  

 4 άτομα ανά τραπζηι 
 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ άνω 

300 ατόμων: 50% του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 200 
κακιμενοι 

 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ ζωσ 
300 άτομα: 50% : του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 100 
κακιμενοι 
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 Αποςτάςεισ 1.8μ ανάμεςα ςτα 
τραπζηια 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςτο 
προςωπικό 

 Κλειςτά 00.30-05.00 

Εςτίαςθ 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςτο 
προςωπικό 

 6 άτομα ανά τραπζηι 
 τθν εςτίαςθ κατά τθν αναμονι 

μάςκα. 
 Πλθρότθτα 65% τθσ ωφζλιμθσ 

επιφάνειασ 
 Αποςτάςεισ τραπεηο-κακιςμάτων 

(ςχετικι ΚΤΑ) 
 Κλειςτά 00:30-05:00 (εξαιρείται Take 

away – delivery με απαγόρευςθ 
πϊλθςθσ αλκοόλ) 

ΜεταφορζσΟι αρικμθτικοί/ποςοτικοί 
περιοριςμοί ςτισ μετακινιςεισ 
αφοροφν τον τόπο/ςθμείο 
αναχϊρθςθσ ι εςωτερικισ 
μετακίνθςθσ 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςε όλα τα 
ΜΜ 

 50% ςε ΜΜΜ 
 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ και ςτθ 

ςτάςθ των ΜΜΜ. 
 65% ςε πλοία 
 Μζχρι 3 επιβάτεσ ςε taxi 

Ακλθτιςμόσ (αγώνεσ, προπονιςεισ) 

 Προπονιςεισ και αγϊνεσ χωρίσ κεατζσ 
 Μείωςθ ςτο 75% του μζγιςτου 

αρικμοφ ακλουμζνων ανά 
εγκατάςταςθ (ςυνθμμζνοσ πίνακασ) 

 Οδθγίεσ και Τγειονομικά πρωτόκολλα 
για προπονιςεισ και αγϊνεσ 

Γυμναςτιρια 

 Τποχρεωτικι χριςθ Μάςκασ ςτο 
προςωπικό, κατά τθν αναμονι ςε 
χϊρουσ του γυμναςτθρίου και ςε 
όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του 
γυμναςτθρίου κακϊσ και ςτθν 
ομαδικι άςκθςθ. 

 Εξαιροφνται θ ατομικι άςκθςθ (π.χ. 
διάδρομοσ, βάρθ) με τιρθςθ 
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αποςτάςεων 2μ 
 1 άτομο ανά 10 τ.μ. 

Καταςτιματα τροφίμων (ςοφπερ 
μάρκετ, μίνι μάρκετ, φοφρνοι, 
κρεοπωλεία, ιχκυπωλεία κοκ) 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
(προςωπικό και κοινό) 

 1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ 
και 1 άτομο για κάκε 10 τμ επιπλζον) 

 Ειδικι απολφμανςθ ςε τροχιλατα και 
μθ καρότςια/καλάκια 

Λαϊκζσ αγορζσ 

 65% των πωλθτϊν, με 3 μζτρα 
απόςταςθ μεταξφ πάγκων 

 Λειτουργία παράλλθλων αγορϊν 
 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ από όλουσ 

Εμποροπανθγφρεισ- Κυριακάτικεσ 
Αγορζσ κλπ 

 50% των πωλθτϊν με 5 μζτρα 
απόςταςθ μεταξφ πάγκων 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ από όλουσ 

Λιανεμπόριο 

 Μάςκα υποχρεωτικι για όλουσ 
 Περιοριςμόσ βάςει εμβαδοφ 
 1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ 

και 1 άτομο για κάκε 10 τμ επιπλζον) 

Κομμωτιρια, υπθρεςίεσ προςωπικισ 
υγιεινισ κλπ 

 Μάςκα ςε προςωπικό και πελάτεσ 
 Μζτρα περιοριςμοφ βάςει εμβαδοφ 

(ςχετικι ΚΤΑ) 
 Κατάργθςθ αναμονισ. 
 Μόνο με ραντεβοφ 

Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και ιδιωτικζσ 
επιχειριςεισ 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ από 
εργαηόμενουσ και κοινό 

 Τποχρεωτικι τθλεργαςία ςτο 20% 
ανεξαρτιτωσ εάν αφορά 
ευάλωτθ/αυξθμζνου κινδφνου ομάδα 

Δικαιοςφνθ 

 Μζχρι 30 άτομα ςτθν αίκουςα 
 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Μζτρα ςε ςυνεννόθςθ με τισ 

διοικιςεισ των δικαςτθρίων για 
αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ ςτισ 
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γραμματείεσ 

Σι ιςχφει ςτο τρίτο επίπεδο 

Μάςκα 

 ε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χϊρουσ 
εργαςίασ 

 ε όλουσ τουσ εξωτερικοφσ χϊρουσ με 
ςυγχρωτιςμό 

υνακροίςεισ 

 Λιψθ μζτρων για περιοριςμό 
ςυνακροίςεων ανάλογα με τθν 
επιδθμιολογικι κατάςταςθ των 
όμορων περιοχϊν και του ςυνόλου τθσ 
χϊρασ . 

 Ζωσ 9 άτομα με μάςκεσ 
 Σιρθςθ απόςταςθσ 1.5 μ 
 φςταςθ για περιοριςμό επιςκζψεων 

από άτομα διαφορετικϊν νοικοκυριϊν 

Μονάδεσ φροντίδασ θλικιωμζνων 
 Μάςκα ςτο προςωπικό 
 Αναςτολι επιςκεπτθρίου 

Νοςοκομεία και διαγνωςτικά κζντρα 

 Μάςκα ςτο προςωπικό & ςε όλουσ 
τουσ ειςερχόμενουσ 

 Ζνασ ςυνοδόσ ανά αςκενι 
 Περιοριςμόσ* των 

προγραμματιςμζνων χειρουργικϊν 
επεμβάςεων μζχρι 40% 

*Εξαιροφνται των περιοριςμϊν τα ογκολογικά 
και επείγοντα περιςτατικά 

ΚΤΣ προςφφγων 
 Αναςτολι εξόδου 

χολεία 
 Μάςκα από 4 ετϊν και άνω 

Πανεπιςτιμια 

 Μάςκα 
 ζωσ 50 φοιτθτζσ κακιμενοι ςε 

αμφικζατρα 
 Σθλε-εκπαίδευςθ 

υνζδρια/Εκκζςεισ 
 Μάςκα 
 ε εςωτερικό χϊρο: 1 άτομο ανά 15 
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τ.μ τουλάχιςτον, ζωσ 50 κακιμενοι 
 Αναςτολι λειτουργίασ εκκζςεων 

Χώροι Λατρείασ 
 1 άτομο ανά 15 τ.μ.και ζωσ 50 άτομα, 

κακιμενοι με μάςκα 

Αρχαιολογικοί χώροι, Μουςεία 

Αρχαιολογικοί χϊροι, ανοιχτά (υπαίκρια) 
μουςεία:  

 1,5 μζτρο απόςταςθ 
 Μάςκα για όλουσ 

Κλειςτά μουςεία:  

 2 μζτρα απόςταςθ 
 1 άτομο ανά 20 τ.μ. 
 Απαγόρευςθ ομαδικϊν ξεναγιςεων 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ για όλουσ 

υναυλιακοί χώροι, Θεατρικζσ 
παραςτάςεισ, λοιπζσ παραςτατικζσ 
τζχνεσ (μόνο κακιμενοι) 

Ανοικτοί (υπαίκριοι) χϊροι διεξαγωγισ  

 30% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Λειτουργία μζχρι 31/10/2020 

Κλειςτοί χϊροι  

 30% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Τποχρεωτικι ζκδοςθ θλεκτρονικοφ 

ειςιτθρίου 
 Αναςτολι διενζργειασ ςε χϊρουσ 

κλειςτϊν γθπζδων και γυμναςτθρίων 

Κινθματογραφικζσ προβολζσ 

Ανοικτοί (υπαίκριοι) χϊροι διεξαγωγισ  

 30% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Λειτουργία μζχρι 31/10/2020 

Κλειςτοί χϊροι  
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 30% πλθρότθτα 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Τποχρεωτικι ζκδοςθ θλεκτρονικοφ 

ειςιτθρίου 

Πρόβεσ, τθλεοπτικά και 
κινθματογραφικά γυρίςματα 

 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςε 
πρόβεσ, υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
όςων δεν είναι ςτθν ςκθνι γυρίςματοσ 

 4 άτομα 20-100 τμ και 1 άτομο για 
κάκε 10 τμ επιπλζον ςε πρόβεσ 

 Καταγραφι ειςερχομζνων – 
εξερχομζνων 

Παιδότοποι (κλειςτοί) 

 1 παιδιά ανά 10 τ.μ. ζωσ 20 παιδιά 
 Yποχρεωτικι χριςθ μάςκασ (>2 ετϊν) 
 1 ςυνοδόσ ανά παιδί. 
 υνοδοί με μάςκα ςτο χϊρο 

αναμονισ. 
 Σιρθςθ αποςτάςεων ςτα τραπεηο-

κακίςματα και κανόνων υγιεινισ 

Κζντρα διαςκζδαςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνων χώρων 
δεξιώςεων, μπαρ (μόνο κακιμενοι 
ςε τραπζηια) 

Χωρίσ ηωντανι μουςικι -Μόνο κακιμενοι  

 4 άτομα ανά τραπζηι 
 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ άνω 

300 ατόμων: 30% του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 150 
κακιμενοι 

 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ ζωσ 
300 άτομα: 30% : του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 90 
κακιμενοι 

 Αποςτάςεισ 1.8μ ανάμεςα ςτα 
τραπζηια 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςτο 
προςωπικό 

 Κλειςτά 00.00-05.00 

Μουςικζσ ςκθνζσ 

Μόνο κακιμενοι  

 4 άτομα ανά τραπζηι 
 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ άνω 
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300 ατόμων: 30% του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 100 
κακιμενοι 

 Χϊροι διεξαγωγισ χωρθτικότθτασ ζωσ 
300 άτομα: 20% του πικανοφ 
πλθκυςμοφ τθσ άδειασ με μζγιςτο 50 
κακιμενοι 

 Αποςτάςεισ 1.8μ ανάμεςα ςτα 
τραπζηια 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςτο 
προςωπικό 

 Κλειςτά 00.00-05.00 

Εςτίαςθ 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςτο 
προςωπικό 

 4 άτομα ανά τραπζηι 
 Πλθρότθτα 50% τθσ ωφζλιμθσ 

επιφάνειασ 
 Αποςτάςεισ τραπεηο-κακιςμάτων 

(ςχετικι ΚΤΑ) 
 Κλειςτά 00.00-05:00 (εξαιρείται Take 

away – delivery με απαγόρευςθ 
πϊλθςθσ αλκοόλ) 

ΜεταφορζσΟι αρικμθτικοί/ποςοτικοί 
περιοριςμοί ςτισ μετακινιςεισ 
αφοροφν τον τόπο/ςθμείο 
αναχϊρθςθσ ι εςωτερικισ 
μετακίνθςθσ 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ ςε όλα τα 
ΜΜ 

 50% ςε ΜΜΜ 
 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ και ςτθ 

ςτάςθ των ΜΜΜ. 
 50% ςε πλοία 
 Μζχρι 2 επιβάτεσ ςε taxi 
 Περιοριςμόσ ςτον αρικμό 

επιβαινόντων ςτο ΙΧ μζχρι 4 άτομα 

Ακλθτιςμόσ (αγώνεσ, προπονιςεισ) 

 Προπονιςεισ και αγϊνεσ χωρίσ κεατζσ 
 Μείωςθ ςτο 50% του μζγιςτου 

αρικμοφ ακλουμζνων ανά 
εγκατάςταςθ (ςυνθμμζνοσ πίνακασ) 

 Οδθγίεσ και Τγειονομικά πρωτόκολλα 
για προπονιςεισ και αγϊνεσ 

 Εςωτερικοί χϊροι: Ατομικι ακλθτικι 
προπόνθςθ, ςφμφωνα με τουσ 
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κανόνεσ των γυμναςτθρίων 

Γυμναςτιρια 

 Τποχρεωτικι χριςθ Μαςκασ ςτο 
προςωπικό, κατά τθν αναμονι ςε 
χϊρουσ του γυμναςτθρίου και ςε 
όλουσ τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του 
γυμναςτθρίου κακϊσ και ςτθν 
ομαδικι άςκθςθ 

 Εξαιροφνται θ ατομικι άςκθςθ (π.χ. 
διάδρομοσ, βάρθ) με τιρθςθ 
αποςτάςεων 2μ 

 1 άτομο ανά 15 τμ 
 Απαγόρευςθ χριςθσ αποδυτθρίων κλπ 

Καταςτιματα τροφίμων (ςοφπερ 
μάρκετ, μίνι μάρκετ, φοφρνοι, 
κρεοπωλεία, ιχκυπωλεία κοκ) 

 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
(προςωπικό και κοινό) 

 1 άτομο ανά 10 τ.μ.(4 άτομα 20-100 τμ 
και 1 άτομο για κάκε 10 τμ επιπλζον 

 Ειδικι απολφμανςθ ςε τροχιλατα και 
μθ καρότςια/καλάκια 

 Διευρυμζνο ωράριο 

Λαϊκζσ αγορζσ 

 50% των πωλθτϊν, με 3 μζτρα 
απόςταςθ μεταξφ πάγκων 

 Λειτουργία παράλλθλων αγορϊν 
 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ από όλουσ 

Εμποροπανθγφρεισ-Κυριακάτικεσ 
Αγορζσ κλπ 

 Αναςτολι λειτουργίασ 

Λιανεμπόριο 

 Μάςκα υποχρεωτικι για όλουσ 
 Περιοριςμόσ βάςει εμβαδοφ 
 1 άτομο ανά 10 τμ (4 άτομα 20-100 τμ 

και 1 άτομο για κάκε 10 τμ επιπλζον) 
 Ωράριο λειτουργίασ 

Κομμωτιρια, υπθρεςίεσ προςωπικισ 
υγιεινισ κλπ 

 Μάςκα ςε προςωπικό και πελάτεσ 
 Μζτρα περιοριςμοφ βάςει εμβαδοφ 

(ςχετικι ΚΤΑ) 
 Διευρυμζνο ωράριο λειτουργίασ 
 Μόνο με ραντεβοφ 

Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και ιδιωτικζσ  Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ από 
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επιχειριςεισ εργαηόμενουσ και κοινό 
 Σθλεργαςία ςτο 40% ανεξαρτιτωσ εάν 

αφορά ευάλωτθ /αυξθμζνου κινδφνου 
ομάδα 

Δικαιοςφνθ 

 Μζχρι 20 άτομα ςτθν αίκουςα 
 Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ 
 Μζτρα ςε ςυνεννόθςθ με τισ 

διοικιςεισ των δικαςτθρίων για 
αποφυγι ςυγχρωτιςμοφ ςτισ 
γραμματείεσ 

Σι ιςχφει ςτο τζταρτο επίπεδο 
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 

 

Γιπεδο για 11×11 
80 άτομα κατ’ ανϊτατο όριο 
(εντόσ του γθπζδου και των 
ηωνϊν αςφαλείασ) 

Γιπεδο για 7×7 
40 άτομα κατ’ ανϊτατο όριο 
(εντόσ του γθπζδου και των 
ηωνϊν αςφαλείασ) 

Γιπεδο για 5×5 
25 άτομα κατ’ ανϊτατο όριο 
(εντόσ του γθπζδου και των 
ηωνϊν αςφαλείασ) 

ΛΟΙΠΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 
 

τάδια ςτίβου 
150 άτομα κατ’ ανϊτατο όριο 
(εντόσ του γθπζδου και του 
περιβάλλοντοσ χϊρου) 

Ανοικτά γιπεδα 
καλακοςφαίριςθσ/πετοςφαίριςθσ/χειροςφαίριςθσ 

30 άτομα κατ’ ανϊτατο όριο 
(εντόσ του γθπζδου και του 
περιβάλλοντοσ χϊρου) 

Λοιπζσ ανοικτζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

 1 άτομο ανά 12 τ.μ. 
για τα πρϊτα 600 τ.μ. 

 1 άτομο ανά 20 τ.μ. 
για άνω των 600 τ.μ. 

Κλειςτά γιπεδα και γυμναςτιρια 

 1 άτομο ανά 15 τ.μ. 
για τα πρϊτα 400 τ.μ. 

 1 άτομο ανά 20 τ.μ. 
για τα άνω των 400 
τ.μ. 
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Γυμναςτιρια με όργανα 

 1 άτομο ανά 10 τ.μ. 
για ςτατικζσ αςκιςεισ 

 1 άτομο ανά 15τ.μ. 
για κινθτικζσ αςκιςεισ 

ΑΝΟΙΚΣΑ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΑ 
 

Διαςτάςεισ πιςίνασ 50×25 
Ζωσ 12 άτομα ανά διαδρομι 
ι 120 άτομα ςυνολικά. 

Διαςτάςεισ πιςίνασ 50×20 
Ζωσ 12 άτομα ανά διαδρομι 
ι 96 άτομα ςυνολικά 

Διαςτάςεισ πιςίνασ 33×25 ι 33×21 

 Ζωσ 6 άτομα ανά 
διαδρομι ςτθ 
διάςταςθ των 25μ. 

 Ζωσ 8 άτομα ανά 
διαδρομι ςτθ 
διάςταςθ των 33μ. 

 ι 80 άτομα ςυνολικά 
(χωρίσ διαδρομζσ) 

Διαςτάςεισ πιςίνασ 25×15 ι 25×12 
Ζωσ 6 άτομα ανά διαδρομι ι 
36 άτομα ςυνολικά 

Μικρότερεσ διαςτάςεισ 
1 άτομο ανά 5τ.μ. επιφάνειασ 
νεροφ 

ΚΛΕΙΣΑ ΚΟΛΤΜΒΗΣΗΡΙΑ 
 

Διαςτάςεισ πιςίνασ 50×25 
Ζωσ 10 άτομα ανά διαδρομι 
ι 100 άτομα ςυνολικά 

Διαςτάςεισ πιςίνασ 50×20 
Ζωσ 10 άτομα ανά διαδρομι 
ι 80 άτομα ςυνολικά 

Διαςτάςεισ πιςίνασ 33×25 ι 33×21 

 Ζωσ 5 άτομα ανά 
διαδρομι ςτθ 
διάςταςθ των 25μ. 

 Ζωσ 7 άτομα ανά 
διαδρομι ςτθ 
διάςταςθ των 33μ. 

 ι 65 άτομα ςυνολικά 
(χωρίσ διαδρομζσ) 

Διαςτάςεισ πιςίνασ 25×15 ι 25×12 
Ζωσ 5 άτομα ανά διαδρομι ι 
30 άτομα ςυνολικά 

Μικρότερεσ διαςτάςεισ 
1 άτομο ανά 8τ.μ. επιφάνειασ 
νεροφ 
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Επιμέλεια κειμένων–ρεπορτάζ: Λίνα Τςιρέκα (tsirekalina@yahoo.com) 
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