
AVENUE MALL - η πιο ωραία ώρα της ημέρας! 
Συχνές ερωτήσεις -Frequently Asked Questions 

 
Δεδομένου ότι οι οδηγίες ανανεώνονται διαρκώς, προσπαθούμε να είμαστε πάντα 
σύμφωνα με τις εντολές των ειδικών. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, σας 
ενημερώνουμε για τα παρακάτω και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη 
ερώτηση-απορία. 
 

Έχει αλλάξει το ωράριο λειτουργίας του AVENUE Mall Athens;  
 

Τα Εμπορικά καταστήματα λειτουργούν: Δευτέρα-Παρασκευή:10:00-21:00 & Σάββατο: 
10:00-20:00 

 
Το ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ λειτουργεί: Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 21:00 & 
Σάββατο: 08:00 - 20:00 

 
Εστιατόρια - Café  Δευτέρα-Παρασκευή:10:00-21:00 & Σάββατο: 10:00-20:00 

 
ΕΛ.ΤΑ. Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 16:15  Σάββατο: Κλειστά μέχρι νεοτέρας 
 
Φαρμακείο: Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 21:00 & Σάββατο: 08:00 - 20:00 

 

Πρέπει να φοράω προστατευτική μάσκα μέσα στο AVENUE Mall Athens;  
 

Ακολουθώντας τους κανόνες λειτουργίας που εξέδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης για τα 
Εμπορικά Κέντρα, η μάσκα είναι υποχρεωτική παντού από το προσωπικό εργασίας και 
τους επισκέπτες.  Από το Σάββατο 24/10/2020, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική και 
στους εξωτερικούς χώρους. 

 

Μπορώ να βρω γάντια/ μάσκες προστασίας στο AVENUE Mall Athens; 
 
Τα γάντια προστασίας δεν είναι υποχρεωτικά όμως όποιος επιθυμεί, μπορεί να βρει στην 
Υπεραγορά ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ και στο Φαρμακείο όπου υπάρχουν και μάσκες προστασίας 
προς πώληση.  

 

Τι ισχύει με τον κλιματισμό στο AVENUE Mall Athens; 
 
Οι κλιματιστικές μας μονάδες στους κοινόχρηστους χώρους λειτουργούν με προσαγωγή 
100% φρέσκου αέρα, χωρίς ανακυκλοφορία και χωρίς κίνδυνο. Συγχρόνως όμως το 
AVENUE «αναπνέει» χάρη στην οροφή που δεν είναι ερμητικά κλειστή αλλά και τις 
πάμπολλες εισόδους - εξόδους πεζών  προς την Λεωφ. Κηφισίας και τους γύρω δρόμους. 

 

Ποια μέτρα έχετε λάβει για την προστασία των επισκεπτών;  
 
• Ο ακριβής αριθμός των επισκεπτών ελέγχεται συνεχώς, καθώς όλοι όσοι 

εισέρχονται στο AVENUE παίρνουν αριθμημένη και απολυμασμένη κάρτα. 
 

• Απολυμαντικό χεριών είναι διαθέσιμα σε πολλαπλά σημεία εντός του κέντρου, 
όπως και στα WC όπου έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα για αποφυγή 
συγχρωτισμού.  



• Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι και τα WC απολυμαίνονται διαρκώς, με 
πιστοποιημένες διαδικασίες καθαρισμού.  

 

• Τηρούνται ευλαβικά οι αποστάσεις με ειδικά αυτοκόλλητα εδάφους, έξω από 
όλα τα καταστήματα.  

 

• Ειδική σήμανση με αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας έχει αναρτηθεί σε όλους τις 
εισόδους του AVENUE όπως και στα ασανσέρ, όπου εισέρχονται μόνο ΑΜΕΑ και 
επισκέπτες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.  

 

Τι ισχύει με τα καταστήματα εστίασης;  
 

Τα καταστήματα εστίασης είναι ανοιχτά, τηρώντας τις αποστάσεις μεταξύ των 
τραπεζοκαθισμάτων και όλα τα μέτρα ασφαλείας που ανακοινώνονται από τους 
αρμόδιους.  
 

 


