ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης
Πέμπτη, 07 Μάιος 2020 12:28

Σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 1647/Β/3-5-2020), που αφορά Κανόνες
κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας
παραθέτουμε αναλυτικά τους περιορισμούς και τις ειδικές απαιτήσεις, που πρέπει να
τηρούνται ανά περίπτωση :

- Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/ ΚΑΔ: 96.02
1. Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ θέσεων εργασίας
2. Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών
μέσων
3. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό

- Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών/ΚΑΔ: 71.20
1. Οι πελάτες, κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών,
προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων
2. Η προσέλευση πελατών, κατόχων φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, είναι
δυνατή και χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων
3. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος επιδεικνύεται
στα ελεγκτικά όργανα
4. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό
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- Επιχειρήσεις τροφίμων (όπως υπεραγορές [super markets], παντοπωλεία,
ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία)
1. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό που
διαχειρίζεται μη τυποποιημένα τρόφιμα

- Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών
και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ ΚΑΔ:47.41
1. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
2. Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το
επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα
παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμένους ή για σκοπούς τροφοδοσίας
- Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ:
47.42
1. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
2. Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το
επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα
παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμένους ή για σκοπούς τροφοδοσίας

- Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/ ΚΑΔ:47.61
1. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
2. Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το
επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα
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παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμένους ή για σκοπούς τροφοδοσίας

- Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ:
47.62
1. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
2. Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το
επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα
παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμένους ή για σκοπούς τροφοδοσίας

- Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ ΚΑΔ: 47.64
1. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
2. Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το
επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα
παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμένους ή για σκοπούς τροφοδοσίας

- Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και
σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα/47.76
1. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
2. Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το
επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα
παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμένους ή για σκοπούς τροφοδοσίας
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- Υπηρεσίας γυαλίσματος υποδημάτων/ 96.09.19.08
1. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
2. Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το
επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα
παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμένους ή για σκοπούς τροφοδοσίας

- Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας
1. Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
2. Αν η χρήση ανελκυστήρων θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το
επιτρεπόμενο όριο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 40%
3. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα
παρά μόνο σε άτομα με αναπηρία, σε ηλικιωμένους ή για σκοπούς τροφοδοσίας

- Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών
επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία
1. Τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων
2. Ελάχιστη αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ/ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

Για τις κάτωθι επιχειρήσεις ισχύουν τα εξής:
- Έως 20 τ.μ
4 άτομα
- Από 20 τ.μ έως 100 τ.μ
4 άτομα + 1 άτομο ανά 10 τ.μ για την επιφάνεια άνω
των 20 έως 100 τ.μ
- Άνω των 100 τ.μ
12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ για την επιφάνεια άνω των 100
τ.μ
- Άνω των 300 τ.μ
1 άτομο ανά 10 τ.μ ανά όροφο

v Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

v Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

v Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

v Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

v Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

v Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και
σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

v Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/96.02 Υπηρεσίας
γυαλίσματος υποδημάτων
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v Καταστήματα οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας

v Άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία, όπως επιχειρήσεις τροφίμων
(υπεραγορές [super markets], παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία),
φαρμακεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων
1. Υποχρεωτική η αναλογία του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και ελάχιστη
2. Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων
3. Διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.
4. Ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων
5. Υποχρεωτική η χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό
6. Υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες
1. Ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων
2. Ελάχιστη αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ
3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού όπου δεν καταλαμβάνονται από ειδική
διάταξη, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕ ΟΔΗΓΟ

Χώρος προσέλευσης και αναμονής των ΜΜΜ, εντός των οχημάτων και των συρμών,
επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ ΤΑΞΙ), επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) και
δημόσιας χρήσης (Ε.Ι.Χ Ειδικής Μίσθωσης) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012, το
προσωπικό, ο οδηγός και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα
προστασίας.
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