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COVID-19
Ο Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας χωρίζει τις περιφερειακές
ενότητες της Ελλάδας σε 4 επίπεδα επικινδυνότητας και ορίζει μέτρα προστασίας
κατά του COVID-19 για κάθε επίπεδο
Ενεργοποιήθηκε από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ο Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας
και Προστασίας (https://covid19.gov.gr/covid-map) ο οποίος περιλαμβάνει τέσσερα
επίπεδα υγειονομικής ασφάλειας, με αντίστοιχες δέσμες μέτρων για το κάθε
επίπεδο και κάθε δραστηριότητα, που αφορούν τις 74 περιφερειακές ενότητες της
Ελλάδος. Οι 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας εντάσσονται στα εξής επίπεδα
επικινδυνότητας: Επίπεδο 1 – Ετοιμότητας, Επίπεδο 2 – Επιτήρησης, Επίπεδο 3 –
Αυξημένης Επιτήρησης και Επίπεδο 4 – Αυξημένου Κινδύνου.
Ο Χάρτης, το επίπεδο συναγερμού σε κάθε
περιοχή και συνακόλουθα τα εφαρμοζόμενα σε
αυτή μέτρα, θα επικαιροποιούνται ανά 14
ημέρες ή και συχνότερα με βάση νεότερα
επιδημιολογικά δεδομένα.
Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις είναι οι ακόλουθες
στις τέσσερεις παρακάτω δραστηριότητες:
Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις
Χαμηλό επίπεδο: υποχρεωτική η χρήση μάσκας
από όλους και η απόσταση 1,5 μ.. Προστασία
των εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες/αυξημένου κινδύνου, με απασχόληση εξ
αποστάσεως ή back office.
Μέτριο επίπεδο: υποχρεωτική η χρήση μάσκας
από όλους και η απόσταση 1,5 μ.. Προβλέπεται
υποχρεωτική τηλεργασία στο 20% για όλους τους
εργαζομένους. Εξυπηρέτηση κοινού κατά
προτίμηση με ραντεβού.
Υψηλό επίπεδο: υποχρεωτική η χρήση μάσκας
από όλους και η απόσταση 1,5 μ.. Προβλέπεται
υποχρεωτική τηλεργασία στο 40% για όλους τους
εργαζομένους.
Εξυπηρέτηση
κοινού
με
προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις, με
ραντεβού.
Πολύ Υψηλό Επίπεδο: υποχρεωτική η χρήση
μάσκας από όλους και η απόσταση 1,5 μ..
Προβλέπεται μειωμένο προσωπικό, τηλεργασία

και εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες
περιπτώσεις με ραντεβού.
Στην εστίαση
Χαμηλό Επίπεδο: επιτρέπεται μόνο η παρουσία
καθήμενων πελατών. Η χρήση μάσκας είναι
υποχρεωτική στο προσωπικό, επιτρέπονται 6
(έξι) άτομα ανά τραπέζι, με πληρότητα 80% της
ωφέλιμης επιφάνειας και η λειτουργία της
επιχείρησης
αναστέλλεται
01:00-05:00
(εξαιρείται το take away – delivery με
απαγόρευση πώλησης αλκοόλ).
Μέτριο επίπεδο: επιτρέπεται μόνο η παρουσία
καθήμενων πελατών. Η χρήση μάσκας είναι
υποχρεωτική στο προσωπικό και στο κοινό κατά
την αναμονή, επιτρέπονται 6 (έξι) άτομα ανά
τραπέζι, με πληρότητα 65% της ωφέλιμης
επιφάνειας και η λειτουργία της επιχείρησης
αναστέλλεται 00:30-05:00 (εξαιρείται το take
away – delivery με απαγόρευση πώλησης
αλκοόλ).
Υψηλό επίπεδο: επιτρέπεται μόνο η παρουσία
καθήμενων πελατών. Η χρήση μάσκας είναι
υποχρεωτική στο προσωπικό και στο κοινό κατά
την αναμονή, επιτρέπονται 4 (τέσσερα) άτομα
ανά τραπέζι, με πληρότητα 50% της ωφέλιμης
επιφάνειας και η λειτουργία της επιχείρησης
αναστέλλεται 00:00-05:00 (εξαιρείται το take
away – delivery με απαγόρευση πώλησης
αλκοόλ).
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Πολύ υψηλό επίπεδο: προβλέπεται αναστολή
λειτουργίας και επιτρέπεται μόνο το take away –
delivery.
Στις μεταφορές
Χαμηλό Επίπεδο: πληρότητα 65% στα ΜΜΜ και
80% σε πλοία, με υποχρεωτική χρήση μάσκας
κατά τη διαδρομή.
Μέτριο επίπεδο: προβλέπεται πληρότητα 65%
στα ΜΜΜ και στα πλοία, με υποχρεωτική χρήση
μάσκας κατά τη διαδρομή και αναμονή.
Υψηλό επίπεδο: πληρότητα 65% στα ΜΜΜ και
50% σε πλοία, με υποχρεωτική χρήση μάσκας
κατά τη διαδρομή και αναμονή.
Πολύ
υψηλό
επίπεδο:
απαγόρευση
μετακινήσεων εκτός Περιφερειακής Ενότητας.
Εφαρμόζεται πληρότητα 5
0% στα ΜΜΜ και στα πλοία, με υποχρεωτική
χρήση μάσκας κατά τη διαδρομή και αναμονή.
Σε καταστήματα τροφίμων και το λιανεμπόριο

Χαμηλό επίπεδο: είναι υποχρεωτική η χρήση
μάσκας για όλους και επιτρέπονται τέσσερα (4)
άτομα ως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10
τ.μ. επιπλέον, με απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ.
και αποφυγή σχηματισμού ουράς άνω των πέντε
(5) ατόμων (ειδικώς για τα περίπτερα, ισχύει
απαγόρευση πώλησης αλκοόλ 01:00-05:00 και η
υποχρεωτική χρήση μάσκας από τον πωλητή).






Μέτριο επίπεδο: υποχρεωτική η χρήση μάσκας
για όλους και επιτρέπονται τέσσερα (4) άτομα ως
100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ.
επιπλέον, με απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. και
αποφυγή σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5)
ατόμων (ειδικώς για τα περίπτερα, ισχύει
απαγόρευση πώλησης αλκοόλ 00:30-05:00 και η
υποχρεωτική χρήση μάσκας από τον πωλητή).
Υψηλό επίπεδο: υποχρεωτική η χρήση μάσκας
για όλους και επιτρέπονται τέσσερα (4) άτομα
ως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ.
επιπλέον, με απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ. και
αποφυγή σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5)
ατόμων.
Στα
καταστήματα
τροφίμων,
δυνατότητα έναρξης λειτουργίας μία ώρα
νωρίτερα. Στο λιανεμπόριο ισχύουν τα ίδια, με
έναρξη στις 10πμ (ειδικώς για τα περίπτερα,
ισχύει απαγόρευση πώλησης αλκοόλ 00:00-05:00
και η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τον
πωλητή).
Πολύ υψηλό επίπεδο: υποχρεωτική η χρήση
μάσκας για όλους και επιτρέπονται τέσσερα (4)
άτομα ως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10
τ.μ. επιπλέον, με απόσταση τουλάχιστον 1,5 μ.
και αποφυγή σχηματισμού ουράς άνω των πέντε
(5) ατόμων. Λειτουργία και Κυριακές. Στο
λιανεμπόριο ισχύει αναστολή λειτουργίας.

Χαμηλό Επίπεδο
Μέτριο επίπεδο
Υψηλό επίπεδο
Πολύ υψηλό επίπεδο
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Η Ζέπος και Γιαννόπουλος ιδρύθηκε το 1893 και είναι
μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές δικηγορικές
εταιρείες που παρέχουν ολοκληρωμένες νομικές και
φορολογικές υπηρεσίες προς εταιρείες οι οποίες
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
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Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η άνευ πρότερης αδείας αναπαραγωγή και η μετάδοση του παρόντος υπό οποιαδήποτε
μορφή και με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και η αποθήκευσή του σε οποιοδήποτε σύστημα το οποίο επιτρέπει την ανάκτησή του. Αιτήματα
για την εξουσιοδότηση άλλης χρήσης υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης της άδειας
αναπαραγωγής αποσπασμάτων αυτού σε άλλες δημοσιεύσεις, θα απευθύνονται στους εκδότες. Θα γίνεται πλήρης αναφορά στον συγγραφέα,
στον εκδότη και στην πηγή.
Κανένα σημείο του παρόντος ενημερωτικού δελτίου δεν θα ερμηνεύεται ως παροχή νομικής συμβουλής. Το ενημερωτικό δελτίο είναι
αναγκαστικά γενικής φύσης. Ως εκ τούτου πρέπει να ζητούνται επαγγελματικές συμβουλές προτού γίνει οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του
παρόντος.

