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Προς:  Σωματεία Μέλη – Αντιπρόσωποι  

 

Θέμα:  Ενημέρωση σχετικά με τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων.   

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, καλό μήνα. 

 Σας ενημερώνουμε ότι το συνολικό σχέδιο σταδιακής άρσης των περιοριστικών 

μέτρων για τον κορωνοϊό και επαναλειτουργίας των επιχειρήσεών μας και λοιπών 
Δομών του Κράτους, μαζί με τα Πρόστιμα που θα ισχύσουν έχει ως εξής: 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ 

Αίρονται οι περιορισμοί στη μετακίνηση των πολιτών - Καταργούνται γραπτή άδεια και 
SMS 

Επιτρέπεται η ατομική άθληση σε ανοιχτούς χώρους και θάλασσα (κλειστές οι 
οργανωμένες παραλίες) 
Ανοίγουν: Βιβλιοπωλεία, ηλεκτρονικά είδη, ΚΤΕΟ, οπτικά, φυτά, αγορές καταναλωτών, 

καταστήματα 
αθλητικών ειδών, κομμωτήρια (πάντα με ραντεβού), κουρεία, κέντρα αισθητικής 

Απελευθέρωση μετακινήσεων λαϊκών αγορών από περιφέρεια σε περιφέρεια 
Ανοιχτές οι εκκλησίες για ατομική λατρεία (για λειτουργίες από 17 Μαΐου) 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ 

Ανοίγουν όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής (πλην εμπορικών κέντρων) 
Μαθήματα Γ’ Λυκείου 

Επανέρχονται τα βιομηχανικά είδη στις λαϊκές αγορές 
Επανεκκινούν οι σχολές οδηγών 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 

Μαθήματα Α’ - Β’ Λυκείου και όλων των τάξεων Γυμνασίου 
Επαναλειτουργούν ζωολογικά πάρκα, βοτανικοί κήποι, αρχαιολογικοί χώροι 

Καταστήματα ΟΠΑΠ: Όχι υπηρεσίες σε καθήμενους 
COVID-19 UPDATE 
 

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 

Ανοίγουν: Οι επιχειρήσεις εστίασης, τα εμπορικά κέντρα 
Δεύτερο κύμα εργασιών της Δικαιοσύνης. 
Μέσα στον Ιούνιο 

Ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας: Ίδιοι κανόνες με υπόλοιπη εστίαση 
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Θερινοί κινηματογράφοι: 
1,5 μέτρο απόσταση καθίσματος από το μπροστινό 
Μέγιστη πληρότητα: 60% 

Μέσα στον Ιούνιο, τέλος, και ανάλογα με τις εξελίξεις, θα απελευθερωθεί σταδιακά και 
η υπόλοιπη οικονομική δραστηριότητα. 

Κρίνεται απίθανο ωστόσο να επιτραπούν μέσα στο καλοκαίρι οι μεγάλες συναθροίσεις, 
όπως φεστιβάλ, 
συναυλίες ή αθλητικά γεγονότα με θεατές. Το πρόγραμμα θα κλιμακώνεται ανά 

εβδομάδα, αλλά θα αξιολογείται ανά 24ωρο, από ένα μεικτό Παρατηρητήριο 
Κυβέρνησης, Υπηρεσιών Υγείας και Πολιτικής Προστασίας. 

 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 

Έως 20 τ.μ.: 4 συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες) 
Από 20 - 100 τ.μ.: 4 + 1 άτομο/ 10 τ.μ. 

Άνω των 100 τ.μ.: 12 + 1 άτομο/15 τ.μ. 
Έναρξη λειτουργίας: 10 π.μ. και διεύρυνση ωραρίου κατά περίπτωση 
Τήρηση απόστασης 2 μέτρα μεταξύ ατόμων 

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από προσωπικό και πελάτες 
Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων 

Κομμωτήρια-κουρεία-κέντρα αισθητικής 
Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα 

Προσέλευση πελατών μόνο με ραντεβού 
Υποχρεωτική χρήση μάσκας για προσωπικό και πελάτες 
Υποχρεωτικά γάντια μιας χρήσης για εργαζομένους σε κέντρα αισθητικής 

Ωράριο: 07:00 - 22:00 και Σάββατο 07:00 - 21:00 
 

ΚΤΕΟ 
Μόνο με ραντεβού 
Υποχρεωτική χρήση μάσκας, γαντιών μιας χρήσης και αντισηπτικού για προσωπικό 

 

ΠΟΙΝΕΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
 
Έως 20 τ.μ. 

1η Παράβαση: 
Πρόστιμο 2.000 ευρώ 

Αναστολή λειτουργίας: 15 ημέρες 

2η Παράβαση: 
Πρόστιμο 4.000 ευρώ 
Αναστολη λειτουργίας: 30 ημέρες 

 

20 - 100 τ.μ. 
1η Παράβαση: 

Πρόστιμο 3.000 - 15.000 ευρώ 
Αναστολή λειτουργίας: 15 ημέρες 
 

2η Παράβαση: 
Πρόστιμο 6.000 - 30.000 ευρώ 

Αναστολη λειτουργίας: 30 ημέρες 
 

100 - 300 τ.μ. 
1η Παράβαση: 

Πρόστιμο 10.000 - 50.000 ευρώ 
Αναστολή λειτουργίας: 30 ημέρες 
 



2η Παράβαση: 
Πρόστιμο 10.000 - 50.000 ευρώ 
Αναστολή λειτουργίας: 60 ημέρες 

Άνω των 300 τ.μ. 

1η Παράβαση: 
Πρόστιμο 20.000 - 100.000 ευρώ 
Αναστολή λειτουργίας: 60 ημέρες 

 
2η Παράβαση: 

Πρόστιμο 20.000 - 100.000 ευρώ 
Αναστολή λειτουργίας: 90 ημέρες 
 

Για Super Market, Πώληση τροφίμων, υπαίθριες και λαϊκές αγορές εξακολουθούν να 

ισχύουν τα προληπτικά μέτρα, όπως και ο περιορισμός της διάθεσης αντισηπτικών. 
 

Εμπορικά Κέντρα: 
Δεν θα λειτουργήσει η εστίαση 
1 πελάτης/20 τ.μ. 

 
Εστίαση: 

Μόνο σε εξωτερικούς χώρους 
Ελάχιστη απόσταση τραπεζών/stand: 2 μέτρα 
Υποχρεωτική χρήση μάσκας, αντισηπτικού και γαντιών μιας χρήσης από τους 

εργαζόμενους. 
1 πελάτης/3 τ.μ. 

Μέγιστη συμμετοχή/τραπέζι: 4 άτομα 
 

 

 

 

          

      

     

       Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

  Πουλιάνος Παναγιώτης      Κοντούσιας Δημήτριος 

   Για το Δ.Σ. 


