
π  Ε ανεκκίνηση
 Οικονομικών
 Δραστηριοτήτων

Ιανουάριος 2021



Υπηρεσίες
 

 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων 
και κέντρων αισθητικής.

 Υπηρεσίες Διαιτολογίας.
 Υπηρεσίες Διαιτολογικών Μονάδων με 

εξαίρεση την άσκηση.
 Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και 

φροντίδας σώματος.
 ΚΤΕΟ

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021  

Λιανικό Εμπόριο
 

 Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
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Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας και Κυρώσεων  

Επιχειρήσεις 
και φυσικά 
πρόσωπα 

Είδος 
επιχείρησης 
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  Διατηρείται η απαγόρευση μετακινήσεων (curfew) από τις 9:00 μ.μ. έως 5:00.π.μ.
  Διατηρείται η απαγόρευση υπερτοπικών μετακινήσεων. 
  Διατηρείται ο περιορισμός των μετακινήσεων με υποχρέωση αποστολής SMS στο 13033.
  Έναρξη λειτουργίας, από Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.
  Προαιρετική λειτουργία καταστημάτων, την Κυριακή 24 Ιανουαρίου. 
  Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.
Μετακίνηση με αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα 

προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-βεβαίωση κίνησης ή 
με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης

Ο  καταναλωτής οφείλει να διατηρεί το μήνυμα που έχει αποστείλει στο 13033, προκειμένου να 
αποδεικνύεται η ώρα αποστολής και έγκρισης της μετακίνησης του.

  Διάρκεια 2 ωρών κατά οποία ο καταναλωτής δύναται να πραγματοποιεί κάθε εμπορική του συναλλαγή, με 
συγκριτικό χρονικό σημείο την ώρα αποστολής και έγκρισης του μηνύματος μετακίνησης του. 

  Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός: τέσσερα (4) άτομα για καταστήματα έως 100 τ.μ. Για καταστήματα άνω 
των 100 τ.μ. ένα (1) άτομο για κάθε 25 τ.μ. επιπλέον  (από 1 άτομο/ανά 15 τ.μ που ίσχυε προηγουμένως).

Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών εντός των εμπορικών κέντρων (malls), εκπτωτικών χωριών και 
εκπτωτικών καταστημάτων (outlets), ορίζεται ως εξής:  Ένας (1) πελάτης ανά 25 τ.μ. επιφάνειας κυρίως 
χώρου.

  Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των πελατών κατά τον χρόνο αναμονής στα ταμεία.
  Προσαύξηση προστίμων κατά 50% για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. 

Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου θα λειτουργούν μόνο τα εμπορικά καταστήματα με τη διαδικασία 
παράδοσης εκτός (click away).
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•Δραστηριότη-
τες 

κομμωτηρίων, 
κουρείων και 

κέντρων 
αισθητικής.

•Διαιτολογικές 
υπηρεσίες.

Έως 100 τ.μ. 4 άτομα

Άνω των 100 τ.μ. + 1 άτομο ανά 25 τ.μ.

Για τις υπηρεσίες πλην των κομμωτηρίων, κουρείων και διαιτολογίας,  απαιτείται η ανάπτυξη διαχωριστικού πετάσματος τύπου plexiglass.

Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων και δεν συμπεριλαμβάνει τους εργαζόμενους.  

Τετραγωνικά μέτρα εμβαδού κυρίως χώρου 
(πλην βοηθητικών πχ γραφεία, αποθήκη)

Είδος 
επιχείρησης 

Πληθυσμός ατόμων 

 Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας: 2 μέτρα.
 Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.
 Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους, να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα 

επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.
 Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για το προσωπικό και τους πελάτες.
  Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ.
 Προαιρετική λειτουργία  την Κυριακή, 24 Ιανουαρίου.

Ειδικοί όροι λειτουργίας

4



Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021  

71.20.14.00
(ΚΤΕΟ)

 Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνον κατόπιν ραντεβού, μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών 
μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους , να διατηρούν κατάλογο με 
τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

 Υποχρεωτική  χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας. 

 Γάντια μιας χρήσεως και χρήση αντισηπτικού.

Ειδικές ΑπαιτήσειςΚΑΔ
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47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021  
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47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.53

45.54

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων 
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα. 

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

47.51
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα 
καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.
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47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021  

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.75

47.76

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών 
καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, 
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 
ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα.

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

47.78
Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο υλικών καθαρισμού.

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών.

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε 
καταστήματα.
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47.89
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους 
και αγορές.

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων 
πάγκων ή αγορών.

77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και 
αθλητικών ειδών.

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων.

77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή 
οικιακής χρήσης.

96.02
Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων 
αισθητικής.

96.04.10.01 Υπηρεσίες Διαιτολογίας.

96.04.10.02 Υπηρεσίες Διαιτολογικών Μονάδων με εξαίρεση την 
άσκηση.

96.04.10.06 Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας 
σώματος. 

71.20.14
Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών 
μεταφορών.

Σύνολο εργαζομένων που επανέρχονται στην εργασία: ≈ 140 χιλ.



Αρχές Επιβολής Κυρώσεων 

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 1

2

3

4
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 Ελληνική Αστυνομία
 Δημοτική Αστυνομία

  Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
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6 Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες 
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Πληροφορίες – Καταγγελίες 

1520



Γενική Γραμματεία Εμπορίου &
      Προστασίας Καταναλωτή 

Υπουργείο Ανάπτυξης 
& Επενδύσεων
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