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ΓΗΜΟΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

ΔΓΚΤΚΛΙΟ 

Θέκα: «Τπνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηωλ κέηξωλ όπωο νξίδνληαη κε ηελ 

Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ A 64/202 θαη ηελ ΚΤΑ ΦΔΚ Β859/2020, γηα ηνλ 

πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 ζηηο επηρεηξήζεηο ππεξαγνξώλ 

(super market)». 

 

1. α) Οη επηρεηξήζεηο ησλ ππεξαγνξώλ ηξνθίκσλ κε επζύλε ησλ δηνηθήζεώλ ηνπο, 

δηαζθαιίδνπλ όηη ε πξνζέιεπζε ησλ θαηαλαισηώλ γίλεηαη, ηεξώληαο ηελ αλαινγία 

ηνπ ελόο αηόκνπ αλά 10 η.κ θαη κε ειάρηζηε απόζηαζε ηα δύν (2) κέηξα κεηαμύ ηνπο.  

β) Οη επηρεηξήζεηο, νθείινπλ λα αλαπηύμνπλ κεραληζκνύο ειέγρνπ ζηηο εηζόδνπο ησλ 

θαηαζηεκάησλ κε θπζηθά ή ηερληθά/ ςεθηαθά κέζα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη 

δελ ζα παξαηεξνύληαη θαηλόκελα ζπλσζηηζκνύ θαη ζπκθόξεζεο ζηνπο ρώξνπο 

ζηάζκεπζεο. 

γ) Σηηο εηζόδνπο ησλ θαηαζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπζθεπή κε  

απνιπκαληηθό/αληηζεπηηθό ή ηζνδύλακεο δξάζεο πξντόλ, πξνο ειεύζεξε ρξήζε από 

ηνπο θαηαλαισηέο. 

δ) Οη δηνηθήζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ θξνληίδνπλ νη ρώξνη απηώλ, λα αεξίδνληαη κε 

ηερληθά ή θπζηθά κέζα θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα απνιπκαίλνληαη ηα 

ζεκεία ελαπόζεζεο ησλ πξντόλησλ, ηακεηαθώλ κεραλώλ, ηεξκαηηθώλ ζηαζκώλ θιπ  

2. α) Ο αλεθνδηαζκόο ησλ θαηαζηεκάησλ γίλεηαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

εηθνζηηεηξάσξνπ. Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ όηη νη πεξηβάιινληεο 

ρώξνη ζα δηαηεξνύληαη θαζαξνί, ζα απνιπκαίλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 

όηη ζα παξέρνληαη ζην πξνζσπηθό εξγαζίαο, νδεγίεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλόλσλ 

νξζώλ αηνκηθώλ θαη βηνκεραληθώλ πξαθηηθώλ. Τα ηκήκαηα πνηόηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ νθείινπλ λα αλαπηύμνπλ πξόγξακκα θαζαξηόηεηαο θαη απνιύκαλζεο 

ησλ ρώξσλ δηέιεπζεο ησλ θαηαλαισηώλ, ησλ επηθαλεηώλ θαη ησλ ηερληθώλ κέζσλ θαη 

λα ην απνζηείινπλ εληόο δύν εκεξώλ από ηελ ιήςε ηεο παξνύζαο ζηελ ειεθηξνληθή 
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δηεύζπλζε: gen-sec@gge.gr   

3. β) Τα θαηαζηήκαηα πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο έρεη αλαζηαιεί γηα πξνιεπηηθνύο ή 

θαηαζηαιηηθνύο ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνξσλντό COVID-19, 

επαλαιεηηνπξγνύλ απνθιεηζηηθά κε ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ 

Αλάπηπμεο θαη Επελδύζεσλ. Η απόθαζε δύλαηαη λα εθδίδεηαη θαηόπηλ αηηήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από: α) ππεύζπλε δήισζε ηνπ λόκηκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο πεξί απνιύκαλζεο ζην ηεινύλ ππό αλαζηνιή θαηάζηεκα από εηδηθά 

πηζηνπνηεκέλε γηα ηνλ ζθνπό απηό εηαηξεία θαη β) απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ηεο 

σο άλσ εηαηξείαο απνιύκαλζεο. Τν αίηεκα επαλαιεηηνπξγίαο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα 

απνζηέιινληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: gen-sec@gge.gr  

γ) Η αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ δηαλνκήο θαη αλεθνδηαζκνύ ησλ 

θαηαζηεκάησλ πνπ εκπνξεύνληαη ηξόθηκα θαη είδε πξώηεο αλάγθεο, ησλ ππεξαγνξώλ 

(super market), γηα πξνιεπηηθνύο ή θαηαζηαιηηθνύο ιόγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

θνξσλντό COVID-19, αθνξά κόλν ηα ηκήκαηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, 

ζηα νπνία εληνπίδεηαη θξνύζκα ηεο λόζνπ, θαη όρη ην ζύλνιν ηεο επηρείξεζεο απηήο. 

δ) Οη επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ όια ηα θαηαζηήκαηα ηνπο θαη ηηο 

Κπξηαθέο, απνθιεηζηηθά γηα ηελ εθηέιεζε παξάδνζεο αγαζώλ θαη’ νίθνλ (delivery) 

ζηνπο θαηαλαισηέο, γηα παξαγγειίεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ειεθηξνληθό 

θαηάζηεκα ηνπο.  

ε) Επηηξέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξαγνξώλ (super market)πνπ βξίζθνληαη εληόο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ηύπνπ 

«θαηάζηεκα εληόο θαηαζηήκαηνο» (shop-in-a-shop), ζε εθπησηηθά θαηαζηήκαηα 

(outlet), θαζώο θαη ζε εκπνξηθά θέληξα θαη ζε εθπησηηθά ρσξηά πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο 

έρεη αλαζηαιεί, κόλνλ εθόζνλ δηαζέηνπλ αλεμάξηεηε εμσηεξηθή είζνδν γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο από ην ππόινηπν ζπγθξόηεκα. Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ θαζαξηόηεηα ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πνπ νδεγνύλ ζηα 

θαηαζηήκαηα. 

4. Η παξνύζα ζεσξείηαη όηη έρεη παξαιεθζεί από ηηο επηρεηξήζεηο ππεξαγνξώλ (super 

market) από ηελ δεκνζίεπζε ηεο ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Επελδύζεσλ http://www.mindev.gov.gr  
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