Διευθετήσεις για παραχώρηση μασκών σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για μερική
κάλυψη των αναγκών
Στο πλαίσιο της έναρξης ισχύος της στρατηγικής της Κυβέρνησης για τη σταδιακή άρση των
απαγορεύσεων σήμερα και την πρόνοια για υποχρεωτική χρήση μάσκας από συγκεκριμένες
ομάδες εργαζομένων, το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία την ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, την ΠΟΒΕΚ και
άλλα οργανωμένα σύνολα, έχει θεσμοθετήσει διαδικασίες για την παραχώρηση μασκών για
μερική κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων που επαναλειτούργησαν από σήμερα.
Στόχος είναι να γίνεται ελεγχόμενη διανομή των μασκών στους εργαζόμενους που
σύμφωνα με τις Οδηγίες πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα στον χώρο εργασίας τους,
και να τεθούν οι ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην παρατηρείται κατάχρηση.
Οι επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη σε κάποια από τις πιο πάνω οργανώσεις ή οργανωμένα
σύνολα μπορούν να αποτίνονται στις πιο πάνω οργανώσεις, οι οποίες έχουν εκφράσει την
πρόθεσή τους να τις εξυπηρετήσουν και να τους προμηθεύσουν ποσότητα μασκών για τη
μερική κάλυψη των αναγκών τους. Για τον σκοπό αυτό, έχει καταρτιστεί ειδικό έντυπο, το
οποίο οι εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν στα σημεία παραλαβής των μασκών.
Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας μιας χρήσης είναι υποχρεωτική για τα άτομα που
απασχολούνται σε:
•
•

•

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. οδηγοί λεωφορείων),
Εσωτερικούς χώρους ιδιωτικών επιχειρήσεων, Τμημάτων δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα, που εξυπηρετούν κοινό, όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών, τα Ταχυδρομεία, οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών (couriers), σημεία
πληρωμής λογαριασμών Οργανισμών (π.χ. ΑΗΚ, CYTA, Τοπική Αυτοδιοίκηση), κοκ,
Άτομα που εργάζονται σε θέσεις άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού στις
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Ενδεικτικά:

¨ Ταμεία υπεραγορών, αρτοποιείων, φαρμακείων, λαϊκών αγορών, καταστημάτων
λιανικού εμπορίου, κτλ
¨ Εξυπηρέτηση κοινού σε σημεία της αλυσίδας τροφίμων όπως κρεοπωλεία,
ιχθυοπωλεία, φρουταρίες, περίπτερα, μίνι μάρκετς, λιανικό εμπόριο (π.χ. επιχειρήσεις
πώλησης ρούχων και υποδημάτων, καλλυντικών, κοκ), κ.ά
¨

Διανομείς
•

Εργαζόμενοι σε εργοτάξια/κατασκευαστικό τομέα: Τα άτομα που εργάζονται στον
κατασκευαστικό τομέα οφείλουν να χρησιμοποιούν μάσκες μιας χρήσης όταν
μετακινούνται με αυτοκίνητο (ο αριθμός των ατόμων στο αυτοκίνητο δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 2 άτομα), όταν χρησιμοποιούν ανελκυστήρες ή όταν η φύση της
εργασίας τους επιβάλλει να βρίσκονται σε απόσταση πιο κάτω από τα 2 μέτρα.

Τέλος, υπενθυμίζεται στις επιχειρήσεις που θα χρειαστεί να προμηθευτούν μάσκες μιας
χρήσης ότι η ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης μασκών μιας χρήσης
(χειρουργικές μάσκες) καθορίστηκε μέσω Διατάγματος του Υπουργού Υγείας, ημερομηνίας
15 Απριλίου 2020, στα €0,70 το τεμάχιο (€27,37 τα 50 τεμάχια). Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε
παραβίαση του συγκεκριμένου Διατάγματος θα πρέπει να καταγγέλλεται αμέσως στο
τηλέφωνο 1429 (Γραμμή Καταναλωτή) για να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα.
Το Υπουργείο Υγείας εκφράζει τις ευχαριστίες του στους Συνδέσμους, τις Οργανώσεις και τα
οργανωμένα σύνολα για τη συμβολή τους στην προσπάθεια για διανομή των μασκών στις
επιχειρήσεις.

