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Έναρξη λειτουργίας των
δομών ΥΠΑΙΘ
με αυξημένα μέτρα
πρόληψης και προφύλαξης:
- Πρωτοβάθμια, 

Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, Ειδική Αγωγή

- Επαγγελματική
Εκπαίδευση, Κατάρτιση
και Δια Βίου Μάθηση

- Ανώτατη Εκπαίδευση
- Βιβλιοθήκες

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Το παρόν σχέδιο λειτουργίας
βασίζεται στην εισήγηση και
τις οδηγίες της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19, η οποία
έλαβε υπόψιν τα τελευταία
επιδημιολογικά και
επιστημονικά δεδομένα

Κάθε βήμα θα αξιολογείται
και θα επικαιροποιείται – αν
χρειαστεί– στη βάση της
εξέλιξης της πανδημίας, σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο



Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

και Ειδική Αγωγή



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ανάληψη υπηρεσίας από
εκπαιδευτικούς

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ενδεχόμενη έναρξη
μαθημάτων

• Παρότι η έναρξη μαθημάτων είναι προγραμματισμένη για τις 7/9, ενδέχεται να
υπάρξει κάποια παράταση. Στόχος είναι να περιοριστούν σημαντικά οι μετακινήσεις
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την έναρξη των σχολείων για να περιοριστεί η τυχόν
μετάδοση από ασυμπτωματικούς.

• Παράκληση προς τους γονείς να επιστρέψουν οι οικογένειες μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

• Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η ημερομηνία έναρξης θα αποφασιστεί την 1/9 με
βάση και την εισήγηση των ειδικών.



Με όλους τους μαθητές σε
καθημερινή βάση
Μέσος όρος μαθητών ανά τάξη στην
Επικράτεια: 17

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ
Με αυξημένα μέτρα πρόληψης
και προφύλαξης τα οποία θα ελέγχονται

* Οι ρυθμίσεις αφορούν όλα τα σχολεία
(από νηπιαγωγεία έως λύκεια, ολοήμερα, 

σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης).



Πού: 

• Σε εσωτερικούς χώρους (εκτός από την ώρα φαγητού)

• Σε εξωτερικούς χώρους μόνο σε περίπτωση
συνωστισμού – Δεν προβλέπεται χρήση μάσκας στα
διαλείμματα (προβλέπονται διαφορετικές ώρες
διαλειμμάτων για αποφυγή συγχρωτισμού) ούτε στη
γυμναστική

• Στα μέσα μεταφοράς μαθητών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣΜέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης

1.

Η Κυβέρνηση διαθέτει
δωρεάν μάσκες σε

όλους τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς



Από ποιους: 
• Εκπαιδευτικούς: υποχρεωτική χρήση
• Μαθητές: 

• Υποχρεωτική χρήση σε όλες τις ηλικίες, με ιδιαίτερη έμφαση
στην εκπαίδευση στη χρήση μάσκας από το Νηπιαγωγείο έως
και τη Γ’ Δημοτικού

• Οδηγίες ΕΟΔΥ για μαθητές που εξαιρούνται από χρήση μάσκας
για συγκεκριμένους ιατρικούς λόγους

• Κατά τη μεταφορά μαθητών, υποχρεωτική χρήση από μαθητές, 
συνοδούς, οδηγούς

• Κατά την περίοδο προσαρμογής προνηπίων, υποχρεωτική χρήση
μάσκας από υγιές, σταθερό, συνοδεύον πρόσωπο/γονέα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣΜέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης

Η Κυβέρνηση διαθέτει
δωρεάν μάσκες σε

όλους τους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς

1.



• Επικαιροποιημένες οδηγίες ΕΟΔΥ και ΥΠΑΙΘ προς
α) μαθητές
β) εκπαιδευτικούς
γ) γονείς
σχετικά με αναγκαία μέτρα πρόληψης

• Ειδικές οδηγίες για χρήση μάσκας
• Ενημερωτικές συνεδρίες σε μαθητές από

εκπαιδευτικούς και ιατρούς για τα παραπάνω –

Συνεργασία με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
• Ενημερωτικά βίντεο για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣΜέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης

2.



• Μέριμνα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΜέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης

3.

• Περιορισμός συγχρωτισμού μαθητικών ομάδων

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

4.

• Ειδική πρόβλεψη από Υπ. Εσωτερικών στη βάση
οδηγιών της Επιτροπής

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

5.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΟΔΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

6.

• Σε περιπτώσεις που χρήζουν επέμβασης



• Εντός κάθε σχολικού τμήματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΜΕ ΜΕΤΡΑΜέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης

7.

• Με υποχρεωτική μάσκα και τήρηση λοιπών μέτρων
προστασίας

ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΜΕΤΡΑ8.

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ9.

• Επισκέψεις (π.χ. σε μουσεία, δημόσια κτήρια) ανά τμήμα

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ10.



• Ενθαρρύνεται η άσκηση σε εξωτερικό χώρο
• Μικρές, σταθερές ομάδες για τα ομαδικά παιχνίδια
• Μη πραγματοποίηση σχολικών πρωταθλημάτων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΘΛΗΜΑΤΑΜέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης

11.

• Σταθερές ομάδες συνεργασίας
• Καθαρισμός υλικών / εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ12.



• Καθαρισμός πληκτρολογίου και ποντικιού μετά από κάθε
χρήση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΜέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης

13.

• Ειδικά σε περίπτωση χρήσης πνευστών οργάνων: 3 μ. 

απόσταση

• Καθαρισμός οργάνων μετά από κάθε χρήση

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ14.

• Συνεργασία Υπ. Παιδείας και Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. 

Λασκαρίδη, για δωρεά από το Ίδρυμα, παγουριού σε όλους τους
μαθητές Δημοτικού

• Λύση και για λόγους υγιεινής και ωφέλιμη για το περιβάλλον

ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΑΓΟΥΡΙ / ΝΕΡΟ15.



Απουσίες
Μαθητών και
Εκπαιδευτικών

• Νοσεί από COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής/εκπαιδευτικός ή κάποιος
που κατοικεί στο σπίτι του
 Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης

• Ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως θα
οριστεί από την Επιτροπή
 Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον
θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας

• Ο εκπαιδευτικός ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχει
οριστεί από το ΥΠΕΣ – Στην περίπτωση αυτή παρέχει τηλεκπαίδευση
σε μαθητές που παραμένουν σπίτι
 Απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον
θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Απουσίες
Μαθητών και
Εκπαιδευτικών

Σύγχρονη παράδοση και
παρακολούθηση μαθήματος εξ
αποστάσεως για όσους μαθητές και
εκπαιδευτικούς έχουν ειδικό λόγο
απουσίας από το σχολείο

Επιπλέον πιστώσεις για αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς για την παροχή δια
ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



Άδειες
εργαζόμενων
γονέων (δημοσίου
και ιδιωτικού
τομέα):

• Ειδική πρόβλεψη για άδεια ειδικού σκοπού εφόσον έχουν
παιδί που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και πρέπει
να απουσιάσει από το σχολείο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Όμοια λειτουργία με εξαίρεση τη χρήση
μάσκας
Εκπαιδευτικοί:
• υποχρεωτική χρήση μάσκας ή/και

προμετωπίδας (π.χ. λογοθεραπευτές
δύνανται να φορούν μόνο
προμετωπίδα)

Μαθητές: 
• χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι

εφικτό – εξαιρετικά μικρά τμήματα
(Μ.Ο. 3 μαθητές)

• Όμοια λειτουργία
• Σημαντική οικονομική πρόβλεψη

άνω των 100 εκ. ευρώ για επέκταση
του θεσμού

• Περισσότεροι μαθητές θα μένουν
στο σχολείο μέχρι τις 4 μμ. –

περιορισμός επαφής μαθητών με
ευάλωτες ομάδες

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Έναρξη λειτουργίας με βάση την
απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, 
ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες
κάθε χώρας

Όμοια λειτουργία – μέτρα προστασίας
σχολείων

ΔΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ



Σε περίπτωση
κρούσματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ
Πρωτόκολλο ΕΟΔΥ: Κλείσιμο
τμήματος και ιχνηλάτηση



Σε περίπτωση αναστολής
λειτουργίας τμήματος / 

σχολείου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ Τηλεκπαίδευση



• Έτοιμες πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης για το σύνολο της εκπαιδευτικής
κοινότητας

• Σύμπραξη Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Cisco

(Webex Meetings) – Δωρεάν προσφορά προς το
Δημόσιο

• Ενίσχυση δημόσιων δικτύων, εφαρμογών και
υποδομών (ΠΣΔ, e-class, e-me)

• Εξασφάλιση μηδενικής χρέωσης δεδομένων (data)

σε όλες τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες του ΥΠΑΙΘ
από τους παρόχους (Cosmote, Vodafone, Wind –

ΣΕΠΕ)

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ / ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Ενίσχυση εξοπλισμού σχολείων με πάνω από
70.000 φορητές συσκευές

• Έτοιμα μαθήματα εκπαιδευτικής
τηλεόρασης για μαθητές Δημοτικού και
δυνατότητα για επέκταση αυτών

• Οδηγίες ΙΕΠ για την κάλυψη της ύλης

• Επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών για
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήδη
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Από 7 Σεπτεμβρίου

για τα Γενικά Λύκεια
και τους Έλληνες του

Εξωτερικού

Από 24 Σεπτεμβρίου

για τα
Επαγγελματικά

Λύκεια

Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας που
ίσχυσαν κατά την τακτική εξεταστική περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων.



Επαγγελματική Εκπαίδευση, 

Κατάρτιση

και Δια Βίου Μάθηση



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

1-30 Σεπτεμβρίου

Ολοκλήρωση
εργαστηριακών
μαθημάτων

προηγούμενου εξαμήνου

5 Οκτωβρίου

Έναρξη λειτουργίας
νέας χρονιάς

ΙΕΚ



ΙΕΚ Έναρξη λειτουργίας:
• Κανονική λειτουργία σε πλήρη σύνθεση, με αυξημένα

μέτρα πρόληψης, όπως στα σχολεία
• Υποχρεωτική μάσκα για όλους

Μέθοδος εργαστηρίων: 

• Φυσική παρουσία στους χώρους των ΙΕΚ & των
Εργαστηριακών Κέντρων καθώς και σε όσες επιχειρήσεις
προβλέπεται η παρουσία καταρτιζόμενων

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

1η Σεπτεμβρίου

Μεταλυκειακό Έτος
Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.

15 Σεπτεμβρίου

Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας

Έναρξη νέας χρονιάς

Κανονική λειτουργία σε πλήρη σύνθεση
Αυξημένα μέτρα πρόληψης, όπως στα σχολεία



Ανώτατη Εκπαίδευση



Επαναληπτική
εξεταστική
Σεπτεμβρίου
2020

• Επιλογή των ΑΕΙ για διενέργεια εξετάσεων είτε δια
ζώσης (με εφαρμογή των μέτρων πρόληψης της
Εθνικής Επιτροπής) είτε εξ αποστάσεως

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ



Χειμερινό
εξάμηνο 2020-

2021

• Επιστροφή φοιτητών στην έδρα/πόλη των Πανεπιστημίων

• Δια ζώσης κλινικές, εργαστηριακές ασκήσεις και ομάδες μελέτης
(μέχρι 30 εγγεγραμμένων φοιτητών), και θεωρητικές διαλέξεις
μαθημάτων μέχρι 50 εγγεγραμμένων φοιτητών

• Ενίσχυση από το ΥΠΑΙΘ εκπαιδευτικού προσωπικού για διδασκαλία
σε ολιγομελείς ομάδες (ΕΣΠΑ, 5 εκατ. ευρώ)

• Εξ αποστάσεως διδασκαλία για διαλέξεις μαθημάτων άνω των 50 

εγγεγραμμένων φοιτητών – Δωρεάν παροχή πλατφορμών από
Microsoft και Google

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ



Μέτρα
πρόληψης και
προφύλαξης

Μάσκα:

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας
από όλους στις περιπτώσεις
διδασκαλίας/μελέτης με
φυσική παρουσία

Κλινικές ασκήσεις: 
• Μέτρα ατομικής προστασίας

που ισχύουν για το
προσωπικό που απασχολείται
σε χώρους παροχής
υπηρεσιών υγείας

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Φοιτητικές Εστίες:
• Θα λειτουργήσουν

κανονικά, με υποχρεωτική
χρήση μάσκας στους
κοινόχρηστους χώρους

Εστιατόρια:

• Συνεχίζεται ο
διαμοιρασμός φαγητού σε
πακέτο

* Τα ίδια μέτρα θα
ισχύσουν και για τα

Κολλέγια



• Σημαντική επέκταση Ολοήμερων Σχολείων: Επιπλέον κονδύλι άνω των 100 εκ. ευρώ
για την επέκταση των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, ώστε να
μένουν περισσότερα παιδιά στο σχολείο έως τις 4μμ και να περιοριστεί η επαφή των
παιδιών με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

• Πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών

• για την κάλυψη όσων κενών προκύψουν από την απουσία εκπαιδευτικών που
αποδεδειγμένα ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και

• για τη διενέργεια αποκλειστικά εξ αποστάσεως μαθημάτων («διαδικτυακά
τμήματα»)

‘Ολα τα παραπάνω, επιπλέον των 4.500 μόνιμων διορισμών στην ειδική αγωγή και
εκπαίδευση που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και των 10.500 διορισμών στη γενική
εκπαίδευση που βαίνουν προς ολοκλήρωση. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19

• Αναβάθμιση δημόσιων πλατφορμών (e-class, e-me) μέσα από την ενίσχυση των
δικτύων και του ανθρώπινου δυναμικού τους – ενισχυμένο Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο

• Εξοπλισμός σχολείων: ενισχύουμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων με πάνω
από 70.000 φορητές συσκευές (laptop, tablet) 

• Προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία

• Εκπαιδευτική τηλεόραση: δημιουργία εκ του μηδενός «βιβλιοθήκης» μαθημάτων
για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση – δυνατότητα για επέκταση

• ΑΕΙ: ενίσχυση εκπαιδευτικού προσωπικού για τη διενέργεια μαθημάτων σε
ολιγομελείς ομάδες



Βιβλιοθήκες



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

• Κανονική λειτουργία

• Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους

• 1,5 μ. απόσταση μεταξύ των χρηστών
(ενισχυμένα μέτρα καθότι αναμειγνύονται διαφορετικές ομάδες)
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