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Θέμα: Διαβίβαση σε Περιφέρειες – ΚΥΑ με έκτακτα μέτρα (27.9 – 4.10.2021)

Α. Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 58531/24.9.2021 (ΦΕΚ 4441/B/25.9.2021) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,  
για το διάστημα  από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 4 
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.» και παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή της. 

Σημειώνεται ότι, με το άρθρο 1, παρ. 1, σημείο 7 (σελ. 58829 - 58835, ιδίως σελ. 58832-
58833) της εν λόγω ΚΥΑ, προβλέπεται: 

 Πλήρης λειτουργία δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με δια ζώσης 
εκπαίδευση (ομαδικά, ατομικά μαθήματα και εξετάσεις) με τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία 
Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
(www.culture.gov.gr/el/announcements/SitePages/ announcements.aspx.).

 Διδάσκοντες δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως 
εμβολιασθεί ή νοσήσει, κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, 
υποβάλλονται υποχρεωτικά σε προληπτικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 
δύο (2) φορές της εβδομάδα ιδία δαπάνη, με τη μέθοδο του ελέγχου ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

 Σπουδαστές/τριες/μαθητές/τριες δεκαοκτώ (18) ετών και άνω των δομών 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, 
κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, υποβάλλονται υποχρεωτικά 
σε προληπτικό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές της εβδομάδα, 
με τη μέθοδο του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-
19 (rapid test).

 Σπουδαστές/στριες/μαθητές/τριες κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών των δομών 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που δεν έχουν πλήρως εμβολιασθεί ή νοσήσει, 
κατά την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, υποβάλλονται υποχρεωτικά 
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σε έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 δύο (2) φορές της εβδομάδα με τη μέθοδο 
του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις των εργαστηριακών ελέγχων και η δήλωση για το self-
test επιδεικνύονται είτε σε έγχαρτη μορφή είτε ηλεκτρονικά μέσω κινητής 
συσκευής του εργαζομένου / απασχολούμενου διδάσκοντος στον εργοδότη, 
ο οποίος τα σαρώνει ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 
του ν. 4816/2021 (Α΄118) Covid Free GR.

 Υποχρεωτική τήρηση βιβλίου εισερχομένων / εξερχομένων στις δομές 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

 Αερισμός αιθουσών δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και σύσταση χρήσης 
φίλτρων κατακράτησης σωματιδίων υψηλής αποτελεσματικότητας HEPA 
(High Efficiency Particulate Airfilter).

Επισημαίνεται, ότι στη σελίδα 58903 της εν λόγω ΚΥΑ, βρίσκονται οι παρ. 2 και 3, του άρθρου 
10, στις οποίες γίνεται αναλυτική αναφορά στους εμβολιασμούς, τη νόσηση και τα 
διαγνωστικά τέστ.

Β. Παρακαλούμε τις Περιφέρειες να ενημερώσουν τις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού του ΠΔ 
457/1983, που λειτουργούν στην περιοχή της αρμοδιότητάς τους, ότι επιτρέπεται η λειτουργία 
τους, σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ.

Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις προς ενημέρωση.    

Συνημ.: 1 ΦΕΚ                                                                                                                                    
                                                            
         

  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης  
                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                     

                                 Αγγελική  Σγούρα                                    
                                                       



Πίνακας Διανομής  1

                                                            Περιφέρειες

1 Περιφέρεια Αττικής gperatt@patt.gov.gr
athl.pol@patt.gov.gr

konstantinos.papadopoulos@patt.gov.gr  

2 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης periferiarxis@pamth.gov.gr 
ganap@pamth.gov.gr 

3 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου pv@pvaigaiou.gov.gr

4 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
grafeio.pde@pde.gov.gr
gd.anap@pde.gov.gr

5 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας info@pdm.gov.gr 

6 Περιφέρεια Ηπείρου  periferiarxis@php.gov.gr

7 Περιφέρεια Θεσσαλίας periferiarxis@thessaly.gov.gr 
antiper.theme3@thessaly.gov.gr
 

8 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  pin@pin.gov.gr 
dnsi_tourismou@pin.gov.gr 

9
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Periferiarxis@pkm.gov.gr 
grper@pkm.gov.gr 
info@pkm.gov.gr  
dvmaet@pkm.gov.gr

10 Περιφέρεια Κρήτης gram.pkr@crete.gov.gr 
gpetrakhs@crete.gov.gr 

11 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου graf.perifer@rho.pnai.gov.gr
dt@cycl.pnai.gov.gr

12 Περιφέρεια Πελοποννήσου periferiarxis@ppel.gov.gr 
ddbmaet@ppel.gov.gr 

13 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας periferiarxis@pste.gov.gr
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  Πίνακας Διανομής 2
 

           Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής protokollo@attica.gr

cord_ada@attica.gr 
2 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας sintonistis@apdthest.gov.gr 

chrisa.georgiadou@apdthest.gov.gr 
3 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονία gg@apdhp-dm.gov.gr 

4 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας sintonistis@apd-depin.gov.gr
5 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης syntonistis@damt.gov.gr 
6 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου gg@apdaigaiou.gov.gr 
7 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης ggg@apdkritis.gov.gr 
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