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Ποιες επιχειρήσεις των μεταφορών εντάσσονται
στο νέο πλαίσιο λειτουργίας για τη μη διασπορά
του κορωνοϊού
2020/07/28 08:30 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Το νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών
ανακοίνωσε η κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ο περιορισμός της διασποράς
του κορωνοϊού στη χώρα.
Η εν λόγω απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύει από
χθες, 27 Ιουλίου έως και τις 4 Αυγούστου 2020.

Τετραγωνικά μέτρα
Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

επιφάνειας κυρίως χώρου
(πλην βοηθητικών
χώρων)

Πληθυσμός ατόμων
(μικτός αριθμός):
εργαζόμενοι και πελάτες

-Δραστηριότητες σχολών
ερασιτεχνών οδηγών/85.53
-Δραστηριότητες σχολών
οδηγών αυτοκινήτων/85.53.11
-Δραστηριότητες σχολών
επαγγελματιών οδηγών
αυτοκινήτων/85.59.13.06
(Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης
Επαγγελματικής Ικανότητας
ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ)
– Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης Μεταφορέων

1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά
Άνω των 300 τ.μ.
όροφο

(ΣΕΚΑΜ) και Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης
Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
Ειδικές απαιτήσεις

– Οι πελάτες, κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, προσέρχονται μόνο
κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών
μέσων.
– Η προσέλευση πελατών, κατόχων φορτηγών
-Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου

αυτοκινήτων και λεωφορείων, είναι δυνατή και χωρίς

οχημάτων οδικών μεταφορών/

προγραμματισμένο ραντεβού μέσω τηλεφώνου και

71.20

ηλεκτρονικών μέσων.
– Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα
ραντεβού, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.
– Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για
το προσωπικό

-Δραστηριότητες σχολών
ερασιτεχνών οδηγών/85.53
-Δραστηριότητες σχολών

οδηγών αυτοκινήτων/85.53.11 – Οι πελάτες/εκπαιδευόμενοι για την κτήση ερασιτεχνικού
διπλώματος επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων,
-Δραστηριότητες σχολών
μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και λεωφορείων
επαγγελματιών οδηγών

προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου

αυτοκινήτων/85.59.13.06

και ηλεκτρονικών μέσων.

(Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης

– Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα

Επαγγελματικής Ικανότητας

ραντεβού, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

ΠΕΙ, ΚΕΘΕΥΟ)
– Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης Μεταφορέων
(ΣΕΚΑΜ) και Σχολές
Επαγγελματικής Κατάρτισης

– Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για
τον εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενο.
– Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
ατόμων.

Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς
Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

Ωστόσο, στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν την υποχρέωση για παρουσία πελατών
μόνο κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα αποδεικνύεται από σχετικό κατάλογο, θα
επιβάλλεται:
1η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ
2η παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο δύο 2.000 ευρώ.
Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες, επιβάλλεται στην
επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ στα φυσικά
πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό-πελάτες) θα επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

