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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
 

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός και ανάρτηση κανόνων λειτουργίας καταστημάτων και χώρων εν γένει στέγασης Υπηρεσιών της Ο.Λ.Β. 

Α.Ε. 

 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η :  

1. Το ισχύον καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

2. Την υπ’ αριθμ. 5474/2021 (Πρακτικό Νο 496/30-09-2021) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

3. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 2538570/30.11.2021 Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. 

4. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/2021 (ΦΕΚ 6290 Β΄) Κ.Υ.Α. 

5. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/193/οικ.24091/30.12.2021  Εγκύκλιο (70η) ΥΠ.ΕΣ. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

1. Καθορίζουμε τους παρακάτω κανόνες λειτουργίας των καταστημάτων και των εν γένει χώρων όπου στεγάζονται 

Υπηρεσίες της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ως κάτωθι: 

1.1. Κανόνες λειτουργίας καταστήματος στέγασης Υπηρεσιών Ο.Λ.Β. Α.Ε. στον Κεντρικό Προβλήτα: 

- Έλεγχος κατά την είσοδο στο κτίριο από υπάλληλο εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας 

(συμβεβλημένης με την Ο.Λ.Β. Α.Ε.) και απαγόρευση εισόδου, οιουδήποτε προσώπου (i) είτε δεν φέρει 

προστατευτική μάσκα, (ii) είτε δεν πληροί τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί 

εμβολιασμού ή προσκόμισης αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου, κατά τα αντιστοίχως καθοριζόμενα 

από τη νομοθεσία. 

- Κατά τον έλεγχο στην είσοδο του κτιρίου που προαναφέρθηκε θα υποδεικνύεται η παραμονή σε εξωτερικό 

χώρο, όσων προσώπων, εκ του κοινού που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί, βρίσκονται σε αναμονή εισόδου, 

ώστε να επιτυγχάνεται ο στόχος ένα εξυπηρετούμενο πρόσωπο να βρίσκεται ανά όροφο του κτιρίου. 

- Το προσωπικό και οι συνεργάτες του Οργανισμού, που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας εντός του 

κτιρίου υποχρεούνται να τηρούν τα εκάστοτε ισχύοντα, από τη νομοθεσία, μέτρα προστασίας (χρήση 

προστατευτικής μάσκας, εμβολιασμός ή εφαρμογή διαγνωστικού ελέγχου), καθώς και αποφυγής της 

συνάθροισης/συγχρωτισμού, τηρώντας της αποστάσεις και παραμένοντας κατά το δυνατόν αυστηρά στους 

χώρους εργασίας του. 

- Ο μέγιστος αριθμός προσώπων στον α΄ όροφο του κτιρίου ορίζεται σε είκοσι (20). 

- Ο μέγιστος αριθμός προσώπων στον β΄ όροφο του κτιρίου ορίζεται σε δεκαπέντε (15). Εξαίρεση αποτελεί η 

χρήση της αίθουσας του β΄ ορόφου όπου με τήρηση των αποστάσεων μεταξύ αποκλειστικά καθήμενων 

προσώπων και με ανοικτά τα παράθυρα επιτρέπεται η πρόσκαιρη χρήση της από επιπλέον είκοσι (20) 

πρόσωπα ταυτόχρονα. Εξυπακούεται ότι στην αίθουσα εισέρχονται μόνον όσοι φέρουν την προβλεπόμενη 

προστατευτική μάσκα, ορθώς εφαρμοσμένη επί του προσώπου και είτε έχουν πιστοποιητικό 

εμβολιασμού/νόσησης εν ισχύ, είτε φέρουν αποτέλεσμα διαγωνιστικού ελέγχου κατά τα προβλεπόμενα. 
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- Οι χώροι του κτιρίου στον α΄ και τον β΄ όροφο εξαερίζονται τακτικά, με άνοιγμα των παραθύρων ανά μία 

(01) ώρα και για δέκα (10) λεπτά. 

 

1.2. Κανόνες λειτουργίας λοιπών χώρων (Εντευκτήριο χειριστών, Συνεργείο, Γραφείο Κίνησης, Αποθήκη). 

- Μέγιστος αριθμός προσώπων με ταυτόχρονη παρουσία και τήρηση μέτρων (προστατευτική μάσκα, 

αποστάσεις) σε: 

o Εντευκτήριο χειριστών: Έως τρία (03). 

o Συνεργείο: Έως πέντε (05). 

o Γραφείο Κίνησης: Έως δύο (02). 

o Αποθήκη: Έως δύο (02). 

- Εξαερισμός των χώρων αυτών με άνοιγμα των παραθύρων ανά μία (01) ώρα και για δέκα (10) λεπτά. 

2. Οι Υπηρεσίες της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και οι οικείοι Προϊστάμενοι Δ/νσεων/Τμημάτων/Υπηρεσιών καλούνται για την 

αυστηρή εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και την αναζήτηση λύσεων στα ζητήματα που θα προκύψουν μοιραία, τα 

οποία θα κινούνται στο πνεύμα της παρούσας. 

3. Ειδικότερα μέτρα και οδηγίες που προβλέπονται από νομοθετήματα ή εγκυκλίους αρμοδίων Αρχών, τα οποία 

διαρκώς επικαιροποιούνται, θα πρέπει να εφαρμόζονται άμεσα και επιμελώς. 

4. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της και μέχρι την ανάκλησή της. 

 

 

 

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 
 
 
 

Σωκράτης Αναγνώστου 
 

 

Εσωτερική διανομή:  

1. Χρονολογικό Αρχείο 

2. Διευθυντές Δ.Ο.Ε. & Τ.Υ. 

3. Προϊσταμένους Τμημάτων/Υπηρεσιών 

4. Υ.Α.Λ.Ε. (ενημέρωση προσωπικού ασφάλειας στην είσοδο του κτιρίου του κεντρικού προβλήτα) 

5. Προσωπικό Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

 

Ανάρτηση: 

1. Ιστότοπο Ο.Λ.Β. Α.Ε. (www.port-volos.gr) 

2. Σε εισόδους κτιρίων όπου στεγάζονται Υπηρεσίες/Εκμεταλλεύσεις της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

3. Πίνακες Ανακοινώσεων 
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