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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ 

 

Η επαναλειτουργία των παιδότοπων υπό τις συνθήκες της επιδημίας του 

Κορωνοϊού (SARS-CoV-2) στην Κύπρο, πρέπει να γίνει σε κατάλληλες, 

ελεγχόμενες και προσεγμένες συνθήκες ασφάλειας και υγείας, έτσι ώστε να 

εξαλειφθεί ή/και να μειωθεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο κίνδυνος εξάπλωσης 

του ιού τόσο στα παιδιά, όσο και στο προσωπικό των Παιδότοπων και κατά 

συνέπεια στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο (γονείς/κηδεμόνες κ.ά.).  

 

Σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών των Παιδότοπων 

για την απασχόληση των παιδιών μικρής ηλικίας, καθώς και του κατάλληλου 

περιβάλλοντος εργασίας του προσωπικού τους, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και σε συνεργασία με την Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης 

και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και 

Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, έχουν ετοιμάσει 

Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τους Παιδότοπους. 

 

Σημειώνεται ότι το παρόν Πρωτόκολλο και οι οδηγίες που εμπεριέχει είναι 

συμπληρωματικές και δεν αντικαθιστούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 

είτε στον περί Ασφάλειας και Υγείας Νόμο, είτε στον περί Λοιμοκαθάρσεως 

Νόμο, είτε στα Διατάγματα και Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν και εκδίδονται από 

την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας. Νοείται ότι οι πιο πάνω οδηγίες 

ενδέχεται να τροποποιηθούν καθώς εξελίσσεται η επιδημία.  

 

Συγκεκριμένα προτείνονται τα ακόλουθα: 

• Προγραμματίζεται και ελέγχεται συστηματικά ο καθαρισμός και η 

απολύμανση των υγειονομικών διευκολύνσεων. Οι υπεύθυνοι του 

Παιδότοπου, μεριμνούν για την επάρκεια όλων των αναλώσιμων υλικών 

που προβλέπονται (είδη καθαρισμού, υγρό σαπούνι, αντισηπτικά, 

χαρτοπετσέτες μιας χρήσης), σακούλες απορριμμάτων κ.ά.) και ελέγχουν 
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ότι αναπληρώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το 

υγειονομικό πρωτόκολλο του ΥΥ αναφορικά με καθαρισμό των χώρων.  

• Ελέγχεται ο συστηματικός και φυσικός αερισμός των κοινόχρηστων 

αιθουσών/χώρων του Παιδότοπου. Συστήνεται κατά το εφικτό, συνεχής 

αερισμός του χώρου. Σε ότι αφορά τα κλιματιστικά να τηρούνται οι οδηγίες 

της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας (Η.Μ.Υ.). 

• Δημιουργούνται μηχανισμοί συνεχούς ενημέρωσης και παρακολούθησης 

των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας και άλλων Αρμόδιων Αρχών σχετικά 

µε την πρόληψη και αντιμετώπιση κρουσμάτων COVID-19. 

• Καθορίζεται το σχέδιο δράσης για την περίπτωση κατά την οποία ένα άτομο 

(παιδί, κηδεμόνας, γονιός, άτομο εκ του προσωπικού), παρουσιάσει 

ύποπτα συμπτώματα ή έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει μολυνθεί ή έχει αναρρώσει 

από τον COVID-19. 

• Ετοιμάζεται ειδικό δωμάτιο απομόνωσης για την περίπτωση εμφάνισης-

εκδήλωσης ύποπτου κρούσματοςCOVID-19, κατά τη διάρκεια της 

παρουσίας του/της στον Παιδότοπο και τη χρήση του αποκλειστικά για το 

σκοπό αυτό.  

• Η είσοδος στο χώρο δραστηριοτήτων από γονείς, κηδεμόνες, συνοδούς, 

άτομα του προσωπικού του Παιδότοπου για έκτακτη ανάγκη (όταν παιδί 

τυχόν ζητήσει τον γονέα, επιτακτική ανάγκη είτε για αποχώρηση είτε για 

αλλαγής ρούχων κλπ), για έκτακτο καθαρισμό χώρου/παιχνιδιού, 

μετακίνηση κάποιου παιχνιδιού για κάποιο λόγο κατά την κρίση του 

υπευθύνου του εν λόγω χώρου κλπ), επιτρέπεται αφού προηγουμένως 

ληφθούν όλα τα ατομικά μέτρα προστασίας και υγιεινής (χρήσης μάσκας, 

γαντιών) και για εύλογο χρονικό διάστημα και αφού δοθεί άδεια από τον 

Υπεύθυνο/η του χώρου. 

• Συνιστάται η υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας από τον/την 

Υπεύθυνο/η του χώρου. Η χρήση της μάσκας συστήνεται επίσης, κατά την 

ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού στους χώρους εστίασης. Συστήνεται η 

ορθή χρήση και αφαίρεση της σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του 

Υπουργείου Υγείας. 
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• Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εξωτερικούς συνεργάτες του 

Παιδότοπου (πχ για σκοπούς έκτακτης τροφοδοσίας ή επίλυσης κάποιου 

προβλήματος που παρουσιάστηκε). 

 

Στην περίπτωση των Παιδότοπων, επισημαίνεται ότι ισχύουν τα ίδια 

πρωτόκολλα ασφαλείας και υγείας για αντιμετώπιση του  COVID-19. 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ 

 

Η προσέλευση και η αποχώρηση των παιδιών, γονέων/κηδεμόνων/συνοδών 

στον παιδότοπο, πρέπει να είναι από συγκεκριμένες εισόδους/εξόδους, και να 

λαμβάνονται μέτρα να αποφεύγεται τυχόν συνωστισμός στις εισόδους/εξόδους 

του. 

 

Τοποθετείται αλκοολούχο διάλυμα περιεκτικότητας αλκοόλης >60% σε κάθε 

είσοδο/έξοδο κοινόχρηστων χώρων (υγιεινής, χώρων δραστηριοτήτων, χώρων 

εστίασης κλπ). Συστήνεται να αναρτηθούν πινακίδες εκτός και εντός των 

χώρων με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με την 

ορθή χρήση του αλκοολούχου διαλύματος, καθώς και τους κανόνες ατομικής 

προστασίας. 

 

Τα αλκοολούχα αντισηπτικά πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά και 

να χρησιμοποιούνται μόνο υπό επίβλεψη για αποφυγή δηλητηρίασης από 

αυτά.  

 

Συστήνεται να αναρτηθούν οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

σχετικά με την ορθή χρήση του αλκοολούχου διαλύματος, πλυσίματος χεριών 

και μέτρων ατομικής προστασίας, εντός και εκτός της αίθουσας από τους 

συνδέσμους: 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/2_2_metra_atomikhs_prostasias_GR.

pdf. 

https://www.who.int/gpsc/5may/tools/handrub_20100428.JPG?ua=1. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/2_2_metra_atomikhs_prostasias_GR.pdf
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/2_2_metra_atomikhs_prostasias_GR.pdf
https://www.who.int/gpsc/5may/tools/handrub_20100428.JPG?ua=1
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Να αναρτηθούν πινακίδες στις εισόδους/εξόδους και σε άλλα περίοπτα σημεία 

του χώρου, στις οποίες να αναγράφονται/υπενθυμίζονται τα ατομικά μέτρα 

προστασίας, αποστασιοποιήσεως και ασφαλείας. 

 

Να καταγράφονται κατά την είσοδο των παιδιών στους Παιδότοπους η 

ημερομηνία, τα  ονόματα, τρόπο επικοινωνίας και ώρα προσέλευσης και 

οριστική αποχώρησής παιδιών, γονέων, κηδεμόνων στον παιδότοπο σε ειδικό 

μητρώο. Το ίδιο πλάνο να ακολουθείται και από τους υπεύθυνους των 

διαφόρων χώρων δραστηριοτήτων στον Παιδότοπο για εύκολη ιχνηλάτηση σε 

περίπτωση τυχόν επιβεβαιωμένου κρούσματος.   

 

Περιορισμός και έλεγχος εισόδου στο χώρο του Παιδότοπου στα απολύτως 

απαραίτητα άτομα για την εύρυθμη λειτουργία της (προμηθευτές, προσωπικό 

καθαριότητας, τεχνική υποστήριξη κτλ). Τα άτομα αυτά θα πρέπει να 

εισέρχονται φορώντας μάσκα και οι μετακινήσεις τους μέσα στο χώρο θα 

πρέπει να περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες για τη διεκπεραίωση του 

έργου τους. Συστήνεται δε, να αποφεύγουν όσον το δυνατό τις ώρες 

λειτουργίας ή τουλάχιστον τις ώρες αιχμής. 

 

Να υπάρχουν κατευθυντήριες πινακίδες για τους διάφορους χώρους (χώροι 

δραστηριοτήτων, χώροι υγιεινής, χώροι εστίασης, κλπ) του Παιδότοπου προς 

αποφυγή άσκοπης περιπλάνησης μέσα στο χώρο. 

 

Επιβάλλεται από τη πρώτη μέρα λειτουργίας του Παιδότοπου να υπάρχει 

συνεχή ενημέρωση-υπενθύμιση-εκπαίδευση στους εργαζομένους, για τα μέτρα 

ασφαλείας-προστασίας, ένεκα της πανδημίας COVID-19 που πρέπει να 

λαμβάνονται, να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται οποιαδήποτε παράβαση των 

μέτρων προστασίας και αποστασιοποίησης, καθώς και πιθανά/ύποπτα 

κρούσματα που τυχόν θα εντοπίσουν στον χώρο κατά την διάρκεια των 

καθηκόντων τους. 
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Υπεύθυνοι του Παιδότοπου να παρακολουθούν διακριτικά τους 

επισκέπτες και σε τυχόν παράβαση κανόνων ασφαλείας και υγιεινής, με 

ευγένεια να παρεμβαίνουν και να υπενθυμίζουν τα Πρωτόκολλα 

ασφαλείας και προστασίας της Κυβερνήσεως και την αναγκαιότητα της 

τήρησής τους. 

 

ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ 

 

• Από 24/06/2020, ο μέγιστος αριθμός προσώπων που επιτρέπεται να 

παρευρίσκονται σε συναθροίσεις (φυσική παρουσία στο ίδιο 

υποστατικό/εγκατάσταση ανεξαρτήτως εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου) 

καθορίστηκε στα 75 άτομα σε εσωτερικούς χώρους είτε 150 άτομα σε 

εξωτερικούς χώρους. Διευκρινίζεται ότι ο μέγιστος αριθμός υπολογίζεται με 

βάση τα 2 μέτρα απόσταση μεταξύ των ατόμων εξαιρουμένων των 

εργαζομένων. 

• Διευκρινίζεται, επίσης, ότι δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη μαζική συνάθροιση 

και στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο. 

• Σημειώνεται ακόμα πως σε κάθε περίπτωση τα άτομα οφείλουν να τηρούν 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ατομικής 

υγιεινής. 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ  ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  

ΧΩΡΩΝ 

 

Οι κοινόχρηστοι χώροι με έμφαση στις τουαλέτες και ο χώρος του 

Παιδότοπου γενικότερα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται 

τακτικά/καθημερινά ή/και αναλόγως εκτάκτων περιστατικών που μπορεί 

να παρουσιαστούν.  

 

Οι κλειστοί κοινόχρηστοι χώροι, πρέπει να αερίζονται επαρκώς και συνεχώς. 

Να γίνεται καθημερινός καθαρισμός και απολύμανση σε επιφάνειες που 

χρησιμοποιούνται συχνά (high touch surfaces) όπως πόμολα, κιγκλιδώματα, 



 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

κουπαστές σε σκάλες, ράμπες, βρύσες κ.α., με καθαριστικό διάλυμα οικιακής 

χλωρίνης 3% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης σε 30 μέρη νερού). Συστήνεται μετά 

τη χρήση διαλύματος χλωρίνης να αερίζεται επαρκώς ο χώρος, για να μειωθεί 

ο κίνδυνος αναπνευστικών προβλημάτων λόγω αναθυμιάσεων. 

 

Οργάνωση χώρων εστίασης: 

• Να ακολουθούνται οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά τους 

χώρους εστίασης: https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg19.pdf. 

 

Οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης για το προσωπικό καθαριότητος 

του Παιδότοπου: 

 

• Επιμελής και συχνός καθαρισμός των αντικειμένων κοινής χρήσης 

(τραπέζια, καρέκλες κλπ). 

• Όλες οι επιφάνειες εντός του χώρου εστίασης του χώρου, π.χ. δάπεδα, 

πάγκοι, χώροι υγιεινής, λεκάνες, νιπτήρες, κτλ., πρέπει να διατηρούνται 

καθαρές και να απολυμαίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη 

διάρκεια της ημέρας. Κατά τη χρήση της τουαλέτας συστήνεται να κλείνει το 

καπάκι πριν τη χρήση του φλοτέρ. Επίσης, σχολαστικός καθαρισμός των 

χεριών ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τη χρήση/καθαρισμό της τουαλέτας. 

• Πέρα από τις συνήθεις εργασίες καθαρισμού, χρειάζεται συχνός 

καθαρισμός των λείων επιφανειών που χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. 

πόμολα, χερούλια ή κιγκλίδωμα, διακόπτες, βρύσες, κτλ.) με κοινά 

καθαριστικά, δηλαδή υγρό σαπούνι και νερό, ή διάλυμα οικιακής χλωρίνης 

3% (1 μέρος οικιακής χλωρίνης αραιωμένο σε 30 μέρη νερό) ή αλκοολούχο 

αντισηπτικό (περιεκτικότητας >60% σε αλκοόλη). Επίσης τα διάφορα 

παιχνίδια, αντικείμενα, επιφάνειες στους χώρους δραστηριοτήτων να 

καθαρίζονται τακτικά. Τυχόν έκτακτους καθαρισμούς για οποιοδήποτε λόγο, 

κατά την κρίση του Υπεύθυνου του χώρου. Σημειώνεται ότι οι εργασίες 

καθαρισμού πρέπει να γίνονται με χρήση γαντιών, μάσκας και στολή 

εργασίας μιας χρήσης. 

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/pdf/erg19.pdf
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• Να χρησιμοποιούνται το ελάχιστον δυνατόν σε αριθμών 

παιχνιδιών/αντικειμένων, απομάκρυνση αυτών που καταστρέφονται με τον 

καθαρισμό/αποστείρωση.   

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον καθαρισμό των αντικειμένων και 

των επιφανειών, με τις οποίες ήρθε σε επαφή άτομο που εμφάνισε 

συμπτώματα ίωσης. 

• Οι πλαστικές σακούλες των κάδων, όταν γεμίζουν, πρέπει να δένονται 

σφικτά και να απομακρύνονται αμέσως. Τα γάντια μετά τη χρήση τους 

πρέπει να απορρίπτονται αμέσως  και να μη γίνονται προσπάθειες 

καθαρισμού τους. 

 

Οδηγίες ατομικής υγιεινής προς τους εργαζόμενους εντός του 

Παιδότοπου: 

 

• Αποφυγή επαφής χεριών με τα μάτια, τη μύτη και το στόμα για τη μείωση 

του κινδύνου μόλυνσης από τον ιό. 

• Σε βήχα ή φτάρνισμα, κάλυψη της μύτης και του στόματος με το μανίκι στο 

ύψος του αγκώνα ή με χαρτομάντηλο. Το χρησιμοποιημένο χαρτομάντηλο 

πρέπει να απορρίπτεται αμέσως μετά τη χρήση του μέσα στους κάδους 

απορριμμάτων. 

• Τακτικό πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων με σαπούνι και νερό για 

τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα. Προσεκτικό στέγνωμα των χεριών με 

χαρτοπετσέτες μιας χρήσης οι οποίες θα απορρίπτονται στους κάδους 

απορριμμάτων. Το πλύσιμο των χεριών πρέπει να γίνεται απαραίτητα μετά 

την επαφή με αναπνευστικές εκκρίσεις και μετά τη χρήση της τουαλέτας. 

Επισημαίνεται ότι τα γάντια δεν αντικαθιστούν το πλύσιμο των χεριών. 

• Άτομα με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού να μην προσέρχονται 

στον χώρο εστίασης για εργασία μέχρι το πέρας των συμπτωμάτων και 

πιστοποίηση  από τον Προσωπικό του Ιατρό για την πλήρη ίασή τους. 

• Το προσωπικό θα πρέπει να φέρει μάσκα, ακολουθώντας τις πιο κάτω 

οδηγίες: 
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— Η μάσκα, πρέπει να είναι κατάλληλη (χειρουργική μάσκα). 

— Να εφαρμόζεται σωστά στο πρόσωπο ώστε να καλύπτει τόσο το στόμα 

όσο και τη μύτη. 

— Να αλλάζεται συχνά ώστε να μην αποτελέσει με την πάροδο του χρόνου 

εστία μικροβίων (σταφυλόκοκκος κτλ). 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία άτομο εκ του προσωπικού του χώρου ή εκ των 

επισκεπτών (παιδιά, γονείς, συνοδοί) παρουσιάσει οποιαδήποτε ύποπτα 

συμπτώματα  τα οποία παραπέμπουν σε COVID-19, (βήχα, ρινική καταρροή, 

δύσπνοια, πυρετό κλπ), τότε υποχρεωτικά πρέπει άμεσα να μπει σε εφαρμογή 

το σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση κρουσμάτων, βάσει των οδηγιών του 

Υπουργείου Υγείας και να επικοινωνήσει με το προσωπικό του ιατρό για τα 

περαιτέρω. 

 

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος, ενεργοποιούνται οι μηχανισμού 

του Υπουργείου Υγείας για τις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

πρωτόκολλα. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ 

 

Διαμόρφωση ειδικού χώρου απομόνωσης ύποπτων και επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων, ο οποίος να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται μετά από κάθε 

χρήση και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

 

Οποιονδήποτε άτομο δεν θα πρέπει να εισέρχονται σε οποιονδήποτε 

χώρο του Παιδότοπου αν: 

• Οι ίδιοι/ες έχουν συμπτώματα της νόσου COVID-19. 

• Κάποιος εκ των οικείων του (οικογένεια κλπ) έχει συμπτώματα. 

• Έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. 



 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

• Είναι θετικό στον SARS-CoV-2. 

 

Α. Διαχείριση ύποπτου κρούσματος από άτομο που αναπτύσσει 

συμπτώματα κορωνοΐου κατά τη διάρκεια της παραμονής του στον 

Παιδότοπο. 

 

• Τοποθέτηση απλής χειρουργικής μάσκας στο ύποπτο κρούσμα και 

απομόνωση του στον ειδικά προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, ο 

οποίος θα είναι για μόνο αυτό το σκοπό, μέχρι την αποχώρησή του από 

το χώρο. 

• Χορήγηση μάσκας στον οικείο του ή του ατόμου το οποίο θα τον 

συνοδεύσει στο σπίτι με το αυτοκίνητο, το ύποπτο κρούσμα να κάθεται 

στο πίσω κάθισμα με ανοικτό το παράθυρο. Επίσης, άμεση επικοινωνία 

με τον Προσωπικό του Ιατρό για περαιτέρω ενέργειες (με την 

προϋπόθεση ότι πρόκειται για ήπια περιστατικά αλλιώς καλείται το 

1420).  

• Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον συγκεκριμένο 

χώρο, ο χώρος θα πρέπει να απολυμαίνετε άμεσα με βάση τις οδηγίες 

του Υπουργείου Υγείας. 

 

Β. Διαχείριση αρνητικού μοριακού τεστ για κορωνοϊό (ισχύει για άτομα 

του προσωπικού). 

 

• Στην περίπτωση αυτή το άτομο θα μπορούσε να επιστρέψει στον χώρο 

εργασίας του στον Παιδότοπο μετά την πάροδο 3 ημερών από την 

υποχώρηση του πυρετού και την ύφεση της συμπτωματολογίας που 

παρουσίασε. 

 

Εξωτερικοί χώροι δραστηριοτήτων, εστίασης και υγιεινής 



 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Ισχύουν όλα τα μέτρα και κανόνες που έχουν προαναφερθεί για τους 

εσωτερικούς χώρους  με μόνη διαφορά τον μέγιστο αριθμό ατόμων στον 

εξωτερικό χώρο ο οποίος ανέρχεται στα εκατό πενήντα (150). 

 

_________________ 
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