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Θέμα: Προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από 14 

Μαΐου έως 24 Μαΐου 2021 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Κοινή Υπουργική Απόφαση 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922/13-5-2021 , με την οποία καθορίζονται τα προαπαιτούμενα 

λειτουργίας του εμπορίου στα πλαίσια προστασίας της δημόσιας υγείας που 

ισχύουν από την Παρασκευή, 14 Μαΐου μέχρι την Δευτέρα, 24 Μαΐου ε.ε. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πάνω απόφασης καταργούνται τα επίπεδα 

επιδημιολογικής επιβάρυνσης και εισάγονται για το λιανεμπόριο οι εξής 

προϋποθέσεις: 

1. Παύουν να ισχύουν το click away και το click inside και επιστρέφουμε 

στην κανονική λειτουργία των καταστημάτων χωρίς ραντεβού.  

Συνακόλουθα παύει να ισχύει η καταχώριση των παραγγελιών και η 

αποστολή του SMS στον πελάτη.    

 

2. Εντός των καταστημάτων εξακολουθεί να ισχύει η αναλογία ενός 

ατόμου ανά 25 τ.μ. για επιχειρήσεις έως 500 τ.μ. και ενός ατόμου για 

κάθε επιπλέον 100 τ.μ. για επιχειρήσεις άνω των 501 τ.μ..  Αν και δεν 

αναφέρεται κάτι σχετικό στην νέα Υπουργική Απόφαση, προτείνουμε 

στα καταστήματα να εξακολουθούν να αναγράφουν  στις προσόψεις 

τους τον μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπεται μέσα στο κατάστημα.  

Στους κοινόχρηστους χώρους η αναλογία παραμένει σε έναν πελάτη 

ανά 10 τ.μ.  Οι αριθμοί αυτοί αφορούν μόνο στους πελάτες και όχι 

στους επιχειρηματίες ή στους εργαζόμενους της επιχείρησης. 

 

 

3. Συνεχίζεται η υποχρεωτική διενέργεια self test και η ανάρτηση στο 

ΕΡΓΑΝΗ του αποτελέσματος για τους εργαζόμενους.  Για τους 

επιχειρηματίες που βρίσκονται στο κατάστημα με φυσική παρουσία 
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υπάρχει η υποχρέωση πραγματοποίησης self test χωρίς όμως 

ανάρτηση στο ΕΡΓΑΝΗ.  Μετά από σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου 

Εργασίας, η πραγματοποίηση self test γίνεται δύο φορές την εβδομάδα. 

 

4. Για τα καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, 

κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία) ισχύουν παράλληλα οι 

κάτωθι προϋποθέσεις: 

- Ωράριο από τις 7:00 έως τις 22:30.  

- Χωρητικότητα ενός ατόμου ανά 25 τ.μ.  Ο αριθμός που προκύπτει 

αναρτάται σε εμφανές σημείο της πρόσοψης και αφορά μόνο στους 

πελάτες και όχι στον επιχειρηματία και στο προσωπικό. 

- Απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των ατόμων και 2 μέτρα μεταξύ των 

πελατών στα ταμεία. 

- Και για τα καταστήματα αυτά ισχύει η υποχρεωτική διενέργεια self test 

για εργαζομένους και επιχειρηματίες με αυτοπρόσωπη παρουσία. 

Παραμένει η υποχρέωση χρήσης μάσκας παντού, σε όλους τους εσωτερικούς 

και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας.   

 

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία. 

 

 

 

 

 

 

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

Για το Δ.Σ. 

Του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων 

 

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

 

         Πιτσάβας Γεώργιος                                                   Τσούλης Ιωάννης 

 


