
Διορθωτική Ανακοίνωση ώρας έναρξης καταστημάτων 

 

 

Σύμφωνα με Το ΦΕΚ Β 5401 Δ1α/Γ.Π.οικ.72486 που βγήκε πριν λίγο, σήμερα 20 Νοεμβρίου 

2021, για το θέμα της αλλαγής της ώρας έναρξης λειτουργίας στο λιανεμπόριο από την 

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου στην πόλη της Λάρισας, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι δεν 

αφορά την Επαρχία Ελασσόνας αλλά μόνο το Δήμο Λάρισας και μόνο για αυτούς είναι 

υποχρεωτικό και παραθέτουμε ακριβώς το απόσπασμα από την απόφαση: 

• Στην Περιφέρεια Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, στην 

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, καθώς και στους Δήμους Πατρέων, Ηρακλείου 

Κρήτης, Λάρισας, Βόλου, Ιωαννιτών, Τρικκαίων, Χαλκίδας, Σερρών, Αλεξανδρούπολης, 

Ξάνθης, Κατερίνης, Αγρινίου, Καλαμάτας, Καβάλας, Χανίων, Λαμίας, Κομοτηνής, Ρόδου, 

Δράμας, Βέροιας και Κοζάνης, για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή έναρξη λειτουργίας 

στις 10:00 και δυνατότητα διευρυμένου ωραρίου έως τις 21:00. 

Θέλουμε να τονίσουμε στους συναδέλφους ότι διευκρινίζεται ξεκάθαρα στο ΦΕΚ ότι μόνο ο 

Δήμος Λάρισας είναι σε αυτούς που υποχρεωτικά από την Δευτέρα 22 Νοεμβρίου πρέπει 

να αλλάξουν την ώρα έναρξης λειτουργίας των καταστημάτων από τις 9:00 στις 10:00 και 

όχι όλος ο Νομός, επομένως για την περιοχή μας ίσχύον τα παρακάτω εκτός από την 

αλλαγή ωραρίου το οποίο παραμένει ως έχει.  

Σας παραθέτουμε τα μέτρα και τα πρόστιμα  που προβλέπει το συγκεκριμένο 

ΦΕΚ: 

 

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Χρήση προστατευτικής μάσκας (οδηγίες χρήσης στην υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.17917/22.3.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, αναρτημένη στην 
ιστοσελίδα: 
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-
enanti- 

koronoioy-sars-cov-2/8607-systaseis-anaforika-me-thn-xrhsh-ths-maskas-sto-
plaisio-ths- 

pandhmias-covid-19): 
 α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων 
εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου, 
 β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται 
συνωστισμός, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε συγκεκριμένα πρωτόκολλα που 
προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις της παρούσας.  
Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας 

εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς 
λόγους, που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών 
προβλημάτων  
και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών 
2. Τήρηση αποστάσεων ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων [ένα (1) άτομο ανά 

2 τ.μ.] σε εσωτερικούς  και  εξωτερικούς  χώρους,  είτε  αμιγείς  για  πλήρως  
εμβολιασμένους  και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς, όπου δεν 
προβλέπεται μεγαλύτερο εμβαδόν ανά άτομο στις επιμέρους προβλέψεις της 
παρούσας. 



3. Τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα 
τοις  εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών. 

4. Υποχρέωση ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο σε εμφανές σημείο των 
κανόνων λειτουργίας  καταστημάτων  και  επιχειρήσεων,  συμπεριλαμβανομένου  
και  του  μέγιστου αριθμού ατόμων, που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του 
χώρου. 

5. Εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο κατ’ εφαρμογή των υπό 
στοιχεία Δ1(δ)/ΓΠ.οικ.26335/23.4.2020 και Δ1/ΓΠ.οικ.81816/18.12.2020 εγκυκλίων 
του Υπουργείου Υγείας  που  έχουν  αναρτηθεί,  αντίστοιχα,  στις  ιστοσελίδες:  
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-
enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-
apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn  και 
www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-gieinhs/metra-prolhpshs-
enanti-koronoioy-sars-cov-2/8149-systaseis-gia-ton-eksaerismo-eswterikwn-
xwrwn-kata-th-xeimerinh-periodo-ypo-to-prisma-ths-pandhmias-toy-ioy-sars-cov-2. 

 

 

1. Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων–  

παρευρισκομένων, τήρησης των κανόνων υγιεινής και απολύμανσης/ορίου ατόμων στα 

καταστήματα λιανεμπορίου, στα κομμωτήρια/επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

προσωπικής υγιεινής και φυσικής ευεξίας και στα γυμναστήρια. 

Υπέρβαση του ωραρίου λειτουργίας/ Υπέρβαση ορίων πελατών ή συμμετεχόντων –

παρευρισκόμενων/Παραβάσεις των υγειονομικών όρων των πινάκων Α και Β της παρ. 

1 του άρθρου 1(εξαιρείται η παράβαση της υποχρέωσης χρήσης μάσκας της παρ. 2 του 

παρόντος άρθρου)  

1η παράβαση: 

Για όλα τα καταστήματα, ανεξαρτήτως επιφάνειας, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 

(5.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε 

(15) ημερολογιακές ημέρες 

2η παράβαση: 

Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας αναστολή λειτουργίας για τριάντα (30) 

ημερολογιακές ημέρες. Για τη θεμελίωση δεύτερης παράβασης αρκεί η διάπραξη 

οποιασδήποτε παράβασης μεταξύ αυτών που αναφέρονται στην αριστερή στήλη. 

Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων:  

ΔΕΥΤΕΡΑ 08:30&14:00 & 17:00-20:30 

ΤΡΙΤΗ 08:30-14:00 

ΤΕΤΑΡΤΗ 08:30&14:00 & 17:00-20:30 

ΠΕΜΠΤΗ 08:30-14:00 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:30&14:00 & 17:00-20:30 

ΣΑΒΒΑΤΟ  08:30-14:00 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΕΙΣΤΑ 
 

ΤΟ Δ.Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 


