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Θέμα: Νέα Υπουργική Απόφαση – Υποχρεωτική Χρήση Μάσκας σε Εμπορικές 

Επιχειρήσεις. 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι ,  

 

Σας αποστέλλουμε την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/29-7-

2020 (ΦΕΚ 3131Β΄), για την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη 

ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, 

χώρους γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της 

Επικράτειας, για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.   

Το νέο μέτρο θα ισχύει από σήμερα  29/7/2020, ημέρα δημοσίευσης της 

υπουργικής απόφασης έως και την 31η Αυγούστου 2020, όπου θα εξεταστεί η 

παράταση του ή όχι , όπως άλλωστε ισχύει για όλα τα περιοριστικά μέτρα. 

Συγκεκριμένα στις εμπορικές επιχειρήσεις είναι πλέον υποχρεωτική η χρήση μη 

ιατρικής μάσκας τόσο από τους εργαζόμενους( ανεξαρτήτως αριθμού) όσο 

και από το κοινό/πελάτες. 

 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε 

παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στην περίπτωση 

εργαζομένων που δεν κάνουν χρήση της μάσκας.  

Πρόστιμο ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ θα κληθούν όμως να 

πληρώσουν και τα φυσικά πρόσωπα καταναλωτές, κοινό/πελάτες που δεν 

τηρούν το νέο μέτρο. 

Υπενθυμίζουμε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των εμπορικών επιχειρήσεων, 

παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενοι στην Υπουργική Απόφαση 

47421/25.7.2020, περιορισμοί και κανόνες τήρησης αποστάσεων. 

 

Προς ενημέρωσή σας επισυνάπτεται και η υπ’ άριθμ. Δ1γ/ΓΠ οικ 

47265/24.7.2020 Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας «Συστάσεις 

αναφορικά με την καθολική χρήση της μάσκας /ασπίδας προσώπου σε 
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Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (τροφίμων και ποτών και παροχής 

υπηρεσιών) στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19»  η οποία αναφέρει τους 

τύπους προστατευτικών μασκών και δίνει χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή 

χρήση μάσκας. 

 

 Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

Για το Δ.Σ. 

Του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων 

 

 

Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

 

      Πιτσάβας Γεώργιος                                                            Τσούλης Ιωάννης 

 


