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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID-19 

 

 
Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, έχουν ορισθεί μεταξύ των άλλων αρχών, ως 

αρμόδιες για τον έλεγχο και την διασφάλιση εφαρμογής των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης 

προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.  

 

Στο πλαίσιο αυτό οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης διενεργούν καθημερινά ελέγχους, σε 

καταστήματα και επιχειρήσεις, σε όλη την έκταση της Εύβοιας και την Σκύρο,  για την εφαρμογή των 

διατάξεων: α) της ΚΥΑ:Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976/31-7-2020 (ΦΕΚ 3165 τ.Β΄)  “Κανόνες τήρησης αποστάσεων και 

άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 

κοινού στο σύνολο  της Επικράτειας,  προς περιορισμό της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19, β) της ΚΥΑ: 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 38424 (ΦΕΚ 2420/Β/2020) “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη 

παραλίες στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”, όπως 

ισχύει με την παράταση που δόθηκε στο ΦΕΚ 3157/31-7-2020 και γ) της ΚΥΑ: Δ1α/Γ.Π.οικ. 48967/31-7-2020 

(ΦΕΚ 3162/31-7-2020 τ.Β΄)  “Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε κλειστούς χώρους 

στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19”.  

 

Ειδικότερα διενεργούνται έλεγχοι σε :  

1. SUPER MARKETS -ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ -ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ -ΦΟΥΡΝΟΥΣ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, σχετικά με την αναλογία 

ατόμων και εμβαδού επιφάνειας καταστήματος και ελάχιστης απόστασης 1,5, μέτρου μεταξύ των 

συναλλασσομένων πελατών, τη διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των 5 ατόμων, τη χρήση μη 

ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό και το κοινό – πελάτες, καθώς  την τήρηση των κανόνων 

υγιεινής. 

 



2. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ -ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ -ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ, σχετικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό 

πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών,  την χρήση 

μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό και την τήρηση  των κανόνων υγιεινής. 

3. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΛΙΕΣ, σχετικά με την αναλογία ατόμων και εμβαδού επιφάνειας παραλίας, 

την τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των αξόνων των ομπρελών , των περιμέτρων των σκιάστρων, και των 

ξαπλώστρων που βρίσκονται κάτω από διαφορετικές ομπρέλες, την απολύμανση των ξαπλώστρων ή 

καρεκλών μετά από κάθε εναλλαγή και μίσθωση αυτών και την τήρηση των κανόνων υγιεινής. 

4. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, σχετικά με την είσοδο των αθλουμένων με προσυνεννόηση και την πλήρη καταγραφή των 

προσωπικών στοιχείων, την τήρηση των αποστάσεων ανάμεσα σε όργανα αερόβιας άσκησης και την τήρηση 

των αποστάσεων μεταξύ των αθλουμένων, την τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους χώρους και τη 

χρήση μάσκας από το προσωπικό. 

5. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ -ΚΟΥΡΕΙΑ -ΚΕΝΤΡΑ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, σχετικά με την αναλογία ατόμων και εμβαδού επιφάνειας 

καταστήματος, την τήρηση καταλόγου με τα ραντεβού των πελατών την τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ 

των θέσεων εργασίας, τη χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό και το κοινό – πελάτες, 

και την τήρηση των κανόνων υγιεινής. 

6. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, σχετικά με την αναλογία ατόμων και  και εμβαδού επιφάνειας καταστήματος 

τη χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό και το κοινό – πελάτες και την τήρηση των 

κανόνων υγιεινής. 

7. ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ σχετικά με την ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών (τρία μέτρα) με τον 

ενδιάμεσο χώρο κενό από αντικείμενα και τη χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας από το προσωπικό των 

πωλητών.  

 

Ήδη η διεύθυνση Ανάπτυξης έχει πραγματοποιήσει 130 ελέγχους και έχει επιβάλλει 8 πρόστιμα για μη 

χρήσης μάσκας σε αντίστοιχες επιχειρήσεις.  

 

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενοι σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων που αναφέρονται 

στις προαναφερθείσες διατάξεις, και όσες άλλες συμπεριληφθούν σε μεταγενέστερες διατάξεις και αφορούν 

επιχειρήσεις της περιοχής μας.  

 

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι οι έλεγχοι δεν αφορούν μόνο στην εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να 

λάβουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης , πολλώ δε μάλλον  

αφορούν  στην  ευαισθητοποίηση των πολιτών, για την τήρηση των μέτρων από την πλευρά τους, 

προκειμένου να αποτραπεί η διασπορά  του κορωνοϊού COVID-19.  


