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Μια νέα καθημερινότητα αναμένεται να ζήσουν από τη Δευτέρα 4 Μαΐου, οι
πολίτες με αυστηρούς κανόνες που θα επικρατούν από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα
ταξί μέχρι και τα κουρεία. Η χρήση μάσκας γίνεται επιβεβλημένη και για όσους δεν
συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες θα τους επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ.
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που ανοίγουν θα πρέπει να λειτουργούν με τα απαιτούμενα
μέτρα προστασίας τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους πελάτες.
Ο

ι επιχειρήσεις που θα επαναλειτουργήσουν

Τα καταστήματα που θα επαναλειτουργήσουν είναι λιανικό εμπόριο βιβλίου, εφημερίδων
και γραφικής ύλης, ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, αθλητικού εξοπλισμού, ανθέων, ΚΤΕΟ,
κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων και
καταστήματα οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας.

Κανόνες ασφαλείες

Οι επιχειρήσεις, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, θα πρέπει να τηρήσουν αυστηρά τα
μέτρα και τους κανόνες λειτουργίας, όπως την αναλογία των τετραγωνικών μέτρων ως
προς τους παρευρισκόμενους στους χώρους, την απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας,
την τήρηση καταλόγου που αφορά στα ραντεβού των πελατών -όπου απαιτείται- και τα
ατομικά μέσα προστασίας δηλαδή τη μάσκα και την υγιεινή των χεριών.

Κυρώσεις

Για τις παραβάσεις των κανόνων προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις και οι
καταναλωτές μπορούν μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 1520 να καταγγέλλουν τη μη τήρηση
των μέτρων, αισχροκέρδεια και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
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Ωράριο και αποστάσεις ασφαλείας

Οι καταστηματάρχες οφείλουν να τηρούν το ωράριο λειτουργίας ως εξής:

•
Η ώρα έναρξης για τα εμπορικά καταστήματα είναι στις 10:00. Σημειώνεται, ότι το εν
λόγω μέτρο λειτουργίας αφορά τις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν στην Περιφέρεια
Αττικής, πλην των νησιών και στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, δηλαδή στους
δήμους που το απαρτίζουν.

•
Το ωράριο που ισχύει στις επιχειρήσεις τροφίμων π.χ. σούπερ μάρκετ, παραμένει έως τις
9 Μαΐου, από τη Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7:00 έως τις 21:00 και το Σάββατο
από τις 7:00 έως τις 20:00.

•
Παραμένουν σε ισχύ οι αποφάσεις των αντιπεριφερειαχών για τις τουριστικές περιοχές ως
προς τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.

•
Το ωράριο λειτουργίας των επιχειρήσεων με κωδικό δραστηριότητας 9602, δηλαδή
κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, μπορεί να είναι διευρυμένο από τις 7:00 έως
τις 22:00 και το Σάββατο από τις 7:00 έως τις 21:00. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων
εργασίας είναι κατ' ελάχιστο 2 μέτρα και είναι υποχρεωτική η μάσκα για τους
εργαζόμενους, ενώ παραμένει ισχυρή σύσταση για τους πελάτες. Σε περίπτωση που οι
συγκεκριμένες επιχειρήσεις διαθέτουν και τον κωδικό δραστηριότητας για άλλες
υπηρεσίες, όπως μασάζ, πιλάτες, πέρσοναλ τρέϊνινγκ, απαγορεύεται ρητά η παροχή τους.

•
Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν οποιονδήποτε κωδικό δραστηριότητας που τίθεται σε
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επαναλειτουργία υπό όρους υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι πωλούν
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στους εν λόγω κωδικούς
δραστηριότητας.

•
Η χρήση μάσκας στα σούπερ μάρκετ είναι υποχρεωτική μόνο για το προσωπικό που
χειρίζεται μη τυποποιημένα προϊόντα τρόφιμα ενώ ισχύει η σύσταση για το υπόλοιπο
προσωπικό και τους πελάτες.

•
Αύριο, Κυριακή 3 Μαΐου, τα καταστήματα που δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί λειτουργίας καταστημάτων τις
Κυριακές.

•
Για τα γραφεία ισχύει ο κανόνας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και η απόσταση 1,5 μ.
Οφείλουν να αναρτήσουν στην είσοδο πινακίδα για τον επιτρεπόμενο εντός του χώρου
ατόμων.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας

Η μάσκα πλέον είναι υποχρεωτική για τους πολίτες στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
Ταξί, ασανσέρ, νοσοκομεία, ιατρεία και στα διαγνωστικά κέντρα. Η μάσκα είναι
υποχρεωτική για τους εργαζόμενους, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ταξί, στα σούπερ
μάρκετ, καταστήματα τροφίμων που διαχειρίζονται μη τυποποιημένα τρόφιμα, σε
νοσοκομεία, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής.

Στους υπόλοιπους κλειστούς χώρους, γραφεία, επισκέπτες κομμωτηρίων κ.λπ., δίνεται
ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας ή καλύμματος προσώπου εφόσον είναι εφικτό, είπε ο
υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς κατά την σημερινή ενημέρωση.
«Κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, και οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις
παγκοσμίως. Δεν μπορούν να υπάρχουν καθολικές απαντήσεις από την αρχή της κρίσης σε
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θέματα που όλος ο κόσμος ψάχνεται και αναζητεί λύσεις και που κρίνεται καθημερινά στο
πεδίο της κοινότητας και με βάση τη συμπεριφορά του ιού και τις προτάσεις των
επιστημόνων. Αυτό που κρίνει τις επιλογές κάθε χώρας είναι το αποτέλεσμα, και η Ελλάδα
τα έχει πάει καλά και έχει γίνει θετικό παράδειγμα», είπε ο υφυπουργός.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ΕΟΔΥ η χρήση μάσκας αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο
και δεν υποκαθιστά τους βασικούς κανόνες υγιεινής
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