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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ) 

 

Βάσει της ΚΥΑ Δ1α/Γ·Π.οικ. 8378/2021 (ΦΕΚ 454/Β/5-2-2021) η ειδική αγωγή 

εξαιρείται από την αναστολή λειτουργίας, κατά εφαρμογή του άρθρου 1, §3α, 18.  

3.α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

18.Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή και η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.59. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, §6 ισχύουν: 

6.Οι προβλέψεις της παρούσας ισχύουν: 

α) Από τις 21.00 έως τις 5.00 για τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο 

επιτήρησης και από τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο μητροπολιτικών 

περιοχών, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 

κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή. 

β) Από τις 18:00 έως τις 5:00 για τις υπόλοιπες περιοχές της Επικράτειας, 

δηλαδή αυτές που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, στο επίπεδο πολύ 

αυξημένου κινδύνου, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, καθώς και - ειδικώς για 

τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή - στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής 

Ενότητας Νήσων) και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. 
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Εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, όπως προσδιορίζεται στις περ. α) 

και β) ανωτέρω, επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους 

περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για 

τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους 

υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή 

κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του 

κορωνοϊού, ακόμη και στις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου 

κινδύνου, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών για λόγους υγείας. Είναι, 

σαφές, ότι μεταξύ των λόγων υγείας αναγκαστικώς συγκαταλέγονται οι συνεδρίες 

ειδικής αγωγής (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κλπ), που παρέχονται σε αντίστοιχα 

κέντρα ειδικής αγωγής.  

Θεραπευτές και γονείς πρέπει να φέρουν τα απαραίτητα έγγραφα. 
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