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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του οτι  εκδόθηκε η απόφαση 
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-5-2020. Με την συγκεκριμένη απόφαση ορίζονται κανόνες λειτουργίας 
για την τήρηση αποστάσεων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει 
απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 

Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανόνες επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε 
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

Ακόμα ορίζονται μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με τα οποία: 

1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των 
οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα 
προστασίας. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει επίσης για τον οδηγό και τους επιβάτες 
επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης. 

2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις 
του μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών φορέων, που επιφορτίζεται με τα 
καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου να 
τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή 
συνωστισμού. 

3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της 
αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 

Όσον αφορά τα Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα αναφέρεται: 

1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά 
δύο (2) επιβατών πλέον του οδηγού. 

2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων ιδιωτικής χρήσης 
(Ε.Ι.Χ.), επιτρέπεται η μεταφορά τεσσάρων (4) επιβατών πλέον του οδηγού. 

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου Βαν 
οχήματα που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ.61512/2900/11.12.2002 υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 1548). 

4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, μόνο 
εφόσον στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα 
είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής της προϋπόθεσης γίνεται με την επίδειξη 
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης). 

5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της 
αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα ευρώ (150 €) τόσο στον οδηγό του οχήματος 
όσο και στους επιβάτες. 


