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Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και αύριο, Μεγάλο Σάββατο
τα καταστήματα - Τι ισχύει για μετακινήσεις και δρομολόγια στα ΜΜΜ
«Ελεύθερες» είναι από την Μεγάλη Πέμπτη οι διαδημοτικές μετακινήσεις, εντός της
περιφερειακής ενότητας. Παρόλα αυτά, παραμένει -έως την άρση των υπερτοπικών
μετακινήσεων, δηλαδή των μετακινήσεων μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων- η
υποχρέωση αποστολής ειδικού μηνύματος sms για οποιαδήποτε μετακίνηση, όπως
ανακοινώθηκε από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο
Χαρδαλιά.

Όσον αφορά την Κυριακή του Πάσχα υπάρχει η δυνατότητα συγκέντρωσης δύο
οικογενειών έως 9 άτομα σε εσωτερικό χώρο, και έως 12 άτομα αν πρόκειται για υπαίθριο
χώρο. Η μετακίνηση θα γίνεται με την υποχρεωτική αποστολή SMS με τον κωδικό 6, ενώ
συστήνεται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε όσους
συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές.

Ωράρια καταστημάτων: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Μεγάλη Παρασκευή και
αύριο, Μεγάλο Σάββατο

Με διαφορετικό ωράριο θα λειτουργησουν τα καταστήματα σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή
και αύριο, Μεγάλο Σάββατο
Με αλλαγές στο ωράριό τους θα λειτουργήσουν σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, τα εμπορικά
καταστήματα ενώ διαφορετικό θα είναι και το ωράριο για αύριο, Μεγάλο Σαββάτο

Το λιανεμπόριο για σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, θα μπορεί να λειτουργήσει, προαιρετικά,
από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 7 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 7 το πρωί
μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Όσον αφορά τα σούπερ μάρκετ σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, έχουν τη δυνατότητα να
λειτουργήσουν μέχρι τις 7 το απόγευμα.
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Για το Μεγάλο Σάββατο τα σούπερ μάρκετ έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας με ωράριο
από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα.
Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Συγκεκριμένα αναφέρει, για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και τις
επιχειρήσεις ότι το ωράριο λειτουργίας που αναφέρεται στην υπ’ αρ.
Δ1α/ΓΠ.οικ.26380/23-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ (Β1682) εφαρμόζεται μόνο στις
υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ).
Τα λοιπά καταστήματα τροφίμων του σημείου 22 του πίνακα της παρ.1Β του άρθρου 1 της
ως άνω ΚΥΑ, εξαιρούνται από εν λόγω πλαίσιο.

Δρομολόγια ΜΜΜ: Πώς θα κινηθούν από σήμερα μέχρι και το Πάσχα, μετρό,
λεωφορεία και ΗΣΑΠ

Με ειδικό πρόγραμμα θα λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς.

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, θα ισχύει το παρακάτω πρόγραμμα:

Δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου: Για όλα τα οχήματα (λεωφορεία και τρόλεϊ) θα εφαρμοστεί
πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου.

Μ. Σάββατο 1 Μαΐου: τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της ΟΣΥ θα αποσυρθούν νωρίτερα ώστε
να βρίσκονται στα αμαξοστάσια στις 20:00 το βράδυ.
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Δρομολόγια μέσων σταθερής τροχιάς

Μ. Παρασκευή 30 Απριλίου, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Σαββάτου.

Μ. Σάββατο 1 Μαΐου τα μέσα σταθερής τροχιάς θα λειτουργούν έως τις 23:00 το βράδυ.

3/3

