
 

 

 

 
 

17ε Μαΐνπ 2020 

Επαναθοπά ηηρ οικονομικήρ 
δπαζηηπιόηηηαρ 

 
3ο & 4ο Σηάδιο 

 
(18 & 25 Μαΐος)   

 
 

Τπουργείο Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων  

Σρέδην ζηαδηαθήο 

απνθιηκάθωζεο ηωλ 

πεξηνξηζηηθώλ κέηξωλ  

 
 



Στάδια επανεκκίνθςθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

Δευτζρα 4 Μαΐου Δευτζρα 11 Μαΐου Δευτζρα 18 Μαΐου 

Δευτζρα 25 Μαΐου 
Θα κακοριςτεί με βάςθ 

τθν πορεία τθσ 
πανδθμίασ 

Θα κακοριςτεί με βάςθ 
τθν πορεία τθσ 

πανδθμίασ 

Θα κακοριςτεί με βάςθ 
τθν πορεία τθσ 

πανδθμίασ 

1 2 3 

4 5 6 7 

A 

B 

2 

√ √ 



3o τάδιο – 18 Μαΐου 
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Λιανικό Εμπόριο 
  

 Λιανικό εμπόριο ςε  μθ 
εξειδικευμζνα καταςτιματα       
(ςε εμπορικά κζντρα (malls), 
εκπτωτικά χωριά, εκπτωτικά 
καταςτιματα (outlet)). 

 

Τπθρεςίεσ 

  
 Υπθρεςίεσ Διαιτολογικϊν 

Μονάδων. 
 Υπθρεςίεσ προςωπικισ υγιεινισ 

και φροντίδασ ςϊματοσ.  
 Υπθρεςίεσ ςτολιςμοφ 

εκκλθςιϊν, αικουςϊν κλπ. 
 Υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με 

τθν εκπαίδευςθ κατοικίδιων 
ηϊων ςυντροφιάσ, για κυνιγι 
και ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 

Λοιπζσ 
δραςτθριότθτεσ 

  
 Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν 

εςτιατορίων και κινθτϊν 
μονάδων εςτίαςθσ. 

 Δραςτθριότθτεσ παροχισ 
ποτϊν. 

Λιανικό εμπόριο 

  
 Λιανικό εμπόριο (ςε εμπορικά 

κζντρα (malls), εκπτωτικά 
χωριά, εκπτωτικά καταςτιματα 
(outlet)). 

 

Λοιπζσ 
δραςτθριότθτεσ 

  
 Βοτανικοί και ηωολογικοί 

κιποι και φυςικοί βιότοποι. 

4o τάδιο – 25 Μαΐου 

 Υπθρεςίεσ πίςτασ καρτ. 

Ατομικά ακλιματα 



91.04 
Δραςτθριότθτεσ βοτανικϊν και ηωολογικϊν κιπων 
και φυςικϊν βιοτόπων.  

(96.09. 
19.16) 

Υπθρεςίεσ ςτολιςμοφ εκκλθςιϊν, αικουςϊν κλπ (για 
γάμουσ, βαπτίςεισ, κθδείεσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ). 

3o Στάδιο – 18 Μαΐου 
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47.19 
Άλλο λιανικό εμπόριο ςε μθ εξειδικευμζνα 
καταςτιματα. 

(96.04. 
10.06) 

 
Υπθρεςίεσ προςωπικισ υγιεινισ και φροντίδασ 
ςϊματοσ (αποτρίχωςθσ, κεραπείασ με υπεριϊδεισ και 
υπζρυκρεσ ακτίνεσ). 
 

(93.19. 
13.03) 

Υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με τθν εκπαίδευςθ 
κατοικίδιων ηϊων ςυντροφιάσ, για κυνιγι και 
ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ. 

(96.04. 
10.02) 

 
Υπθρεςίεσ Διαιτολογικϊν Μονάδων (πολυδφναμων 
μονάδων ςυνδυαςμοφ αιςκθτικισ και δίαιτασ (με 
εξαίρεςθ τθν ςωματικι άςκθςθ). 
 

4o Στάδιο – 25 Μαΐου 

56.10 
Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν εςτιατορίων και κινθτϊν 
μονάδων εςτίαςθσ. 

(93.11. 
10.04) 

Υπθρεςίεσ πίςτασ καρτ. 

56.30 Δραςτθριότθτεσ παροχισ ποτϊν 



Επάνοδοσ ςτθν Εργαςία: Απαςχολοφμενοι & Εμπορικζσ Επιχειριςεισ 

 

 

Απαςχολοφμενοι που δεν 
εργάηονταν με κρατικι 

εντολι  

(690.218)   

Επιςτρζφουν ςτθν 
εργαςία 

307.057 

 

45 %  

 

 

Εμπορικζσ Επιχειριςεισ 
των οποίων ανεςτάλθ θ 
λειτουργία με κρατικι 

εντολι  

(260.633)   

Επαναλειτουργοφν 

77.396 

   

30%  

3o & 4ο Στάδιο – 18 & 25 Μαΐου 

5 
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1ο Στάδιο, 2ο Στάδιο , 3ο & 4ο Στάδιο  

68.523 155.962   6.669 300.388 
531.542 

(77%) 

2) Εμπορικζσ επιχειριςεισ που επαναλειτουργοφν 

*4 Μαΐου+ *11 Μαΐου+ *18 Μαΐου+ 

*4 Μαΐου+ *11 Μαΐου+ *18 Μαΐου+ 

1) Απαςχολοφμενοι που επιςτρζφουν ςτθν εργαςία 

*φνολο+ 

*φνολο+ 

*25 Μαΐου+ 

*25 Μαΐου+ 

26.167 66.010   1.703 75.693 
196.573 

(65%) 
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Κανόνεσ λειτουργίασ επιχειριςεων λιανικοφ εμπορίου – Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ πλθκυςμόσ 
ατόμων. 

3o Στάδιο – 18 Μαΐου 

 
 

47.19 
 

εμπορικά 
κζντρα 
(malls), 

εκπτωτικά 
χωριά, 

εκπτωτικά 
καταςτιματα 

(outlets) 

Ζωσ 20 τ.μ.  

Παράδειγμα: Κατάςτθμα εμβαδοφ κυρίωσ χϊρου 18 τ.μ. - ςυνολικά 4 άτομα (εργαηόμενοι και 
πελάτεσ). 
 

4 άτομα 

Από 20 τ.μ. ζωσ 100 τ.μ. 
Παράδειγμα: Κατάςτθμα εμβαδοφ κυρίωσ χϊρου 50 τ.μ. - (4 άτομα για τθν επιφάνεια εωσ τα 20 
τ.μ.+3 άτομα για τθν επιφάνεια από τα 20 τμ εωσ τα 50 τμ ) ςυνολικά 7 άτομα (εργαηόμενοι και 
πελάτεσ). 
 
Άνω των 100 τ.μ. 
Παράδειγμα : Κατάςτθμα εμβαδοφ κυρίωσ χϊρου 130 τ.μ. - (12 άτομα για τθν επιφάνεια εωσ τα 
100 τ.μ. + 2 άτομα για τθν επιφάνεια από 100 ζωσ 130 τ.μ.) ςυνολικά 14 άτομα (εργαηόμενοι 
και πελάτεσ).  
 

4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ. για τθν 
επιφάνεια από 20 ζωσ 100 τ.μ. 

12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τθν 
επιφάνεια άνω των 100 τ.μ. 

 

Άνω των 300 τ.μ. που αναπτφςςονται ςε επίπεδα ιςχφει το κριτιριο επιπζδων, ιτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο. 

Σετραγωνικά μζτρα εμβαδοφ κυρίωσ χϊρου  
(πλθν βοθκθτικϊν πχ γραφεία, αποκικθ, χϊροι ςτάκμευςθσ) 
 

ΚΑΔ 
Πλθκυςμόσ ατόμων  
(μικτόσ εργαηόμενοι και πελάτεσ) 
 

Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ πελατϊν εντόσ των εμπορικϊν κζντρων (malls), εκπτωτικϊν χωριϊν και εκπτωτικϊν 
καταςτιματων (outlets), ορίηεται ωσ εξισ:  Ζνασ (1) πελάτθσ ανα 20 τ.μ. επιφάνειασ κυρίωσ χϊρου.  
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3o Στάδιο – 18 Μαΐου 

 
 
 
 

47.19 
 

εμπορικά 
κζντρα 
(malls), 

εκπτωτικά 
χωριά, 

εκπτωτικά 
καταςτιματα 

(outlets) 
 

  Ζναρξθ λειτουργίασ 10 π.μ. και διεφρυνςθ ωραρίου κατά περίπτωςθ. 

  
 Τιρθςθ απόςταςθσ 1,5 μζτρων μεταξφ ατόμων 
  Υγιεινι χεριϊν.  

 

   
 
 
 

Στον κοινόχρθςτο χϊρο   Ιςχυρι ςφςταςθ για χριςθ μάςκασ προςταςίασ από το 
προςωπικό εργαςίασ και τουσ πελάτεσ/επιςκζπτεσ/καταναλωτικό κοινό. 

 Εντόσ  των καταςτθμάτων  Τποχρεωτικι χριςθ μάςκασ προςταςίασ από το 
προςωπικό εργαςίασ και τουσ πελάτεσ. 
 
 
 
 

  Συνιςτάται θ μθ χριςθ ανελκυςτιρων. Αν θ χριςθ τουσ κεωρθκεί αναγκαία, θ 
πλθρότθτα ςε ςχζςθ με το επιτρεπόμενο όριο κα πρζπει να είναι 40%. 

Ειδικζσ Ρυκμίςεισ  
 

       ΚΑΔ 

  Σε περίπτωςθ φπαρξθσ κυλιόμενων κλιμάκων δεν επιτρζπεται θ χριςθ ανελκυςτιρα 
παρά μόνο ςε ΑΜεΑ, ςε θλικιωμζνα άτομα ι για χριςθ τροφοδοςίασ.  

Κανόνεσ λειτουργίασ επιχειριςεων λιανικοφ εμπορίου – Ειδικζσ Ρυκμίςεισ 
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96.04.10.02 

96.04.10.06 

 

 Ζωσ 20 τ.μ.  4 άτομα 

Από 20τ.μ. ζωσ 100 τ.μ. 

Άνω των 100 τ.μ. 

4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ. για τθν 
επιφάνεια από 20 ζωσ 100 τμ 

12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τθν 
επιφάνεια άνω των 100 τμ 

Άνω των 300 τ.μ. που αναπτφςςονται ςε επίπεδα ιςχφει το κριτιριο επιπζδων, ιτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο. 

Σετραγωνικά μζτρα εμβαδοφ κυρίωσ χϊρου  
(πλθν βοθκθτικϊν πχ γραφεία, αποκικθ) 
 

ΚΑΔ 

Πλθκυςμόσ ατόμων  
(μικτόσ εργαηόμενοι και πελάτεσ)  
 

 Απόςταςθ μεταξφ κζςεων εργαςίασ: 2 μζτρα. 
Οι πελάτεσ κα προςζρχονται μόνο κατόπιν ραντεβοφ μζςω τθλεφϊνου και θλεκτρονικϊν μζςων. 
Οι επιχειριςεισ οφείλουν κατά τθν θμεριςια ζναρξθ λειτουργίασ τουσ να ςυμπλθρϊνουν κατάλογο με τα ραντεβοφ των πελατϊν, ο οποίοσ 

κα επιδεικνφεται ςτα ελεγκτικά όργανα. 
 Υποχρεωτικι χριςθ μάςκασ προςταςίασ για το προςωπικό. 
  Γάντια μίασ χριςθσ για τουσ εργαηόμενουσ. 
  Ωράριο λειτουργίασ κακθμερινϊν (προαιρετικό) από 7 π.μ. ζωσ 10 μ.μ., Σάββατο: 7 π.μ. ζωσ 9 μ.μ. 
 

Ειδικοί όροι λειτουργίασ 

3o Στάδιο – 18 Μαΐου 

Κανόνεσ λειτουργίασ επιχειριςεων λιανικοφ εμπορίου και παροχισ υπθρεςιϊν  – Μζγιςτοσ 
επιτρεπόμενοσ πλθκυςμόσ ατόμων & Ειδικζσ Ρυκμίςεισ 



3o Στάδιο – 18 Μαΐου 

 

 

91.04 

(Βοτανικοί και 
ηωολογικοί 
κιποι και 
φυςικοί 

βιότοποι)  

 Απόςταςθ 2 μζτρων μεταξφ των  ατόμων. 

  Ιςχυρι ςφςταςθ μθ ιατρικισ μάςκασ προςταςίασ. 

 

 Δεν επιτρζπονται οι παραςτάςεισ. 
 

Ειδικζσ Ρυκμίςεισ 
 

ΚΑΔ 

10 

Κανόνεσ λειτουργίασ Ηωολογικϊν Πάρκων & Βοτανικϊν Κιπων – Ειδικζσ Ρυκμίςεισ 
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου 

 
 
 
 

56.10 
56.30 

 
 
 

Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ πελατϊν ορίηεται ωσ ο αρικμόσ που προκφπτει από τθν 
αναλογία ενόσ πελάτθ ανα 2 τ.μ. ςυνολικισ ωφζλιμθσ επιτρεπόμενθσ επιφάνειασ λειτουργίασ 
(ΩΕΕΛ).  

  Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ πελατϊν δεν δφναται να υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο 
μζγιςτο αρικμό πελατϊν  που επιτρζπεται από τθν αρχικι άδεια λειτουργίασ του καταςτιματοσ. 

 
 
 
 

 ΩΕΕΛ =ΤΕ +ΘΕ 
 Η υπαίκρια επιφάνεια (ΤΕ) είναι το εμβαδόν τθσ επιφάνειασ εκτόσ του φυςικοφ καταςτιματοσ 

όπου θ επιχείρθςθ δφναται να αναπτφξει τραπεηοκακίςματα. 
 Η εςωτερικι θμιυπαίκρια επιφάνεια (ΘΕ) είναι το εμβαδόν εντόσ του καταςτιματοσ που δφναται 

να αναπτυχκοφν τραπεηοκακίςματα.  
 

 

 
 

Προχποκζςεισ λειτουργίασ 
 

       ΚΑΔ 

  Η δυνατότθτα τθσ χριςθσ εςωτερικισ θμιυπαίκριασ επιφάνειασ (ΘΕ) προκφπτει όταν υφίςταται 
πλευρά ι πλευρζσ του χϊρου πλάτουσ (Π) και φψουσ (Τ) ςε επαφι με υπαίκριο εξωτερικό χϊρο ι 

αίκριο που δφναται να αφαιρεκεί/ουν.  

Προχποκζςεισ λειτουργίασ καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου 

Προχποκζςεισ λειτουργίασ καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  

 
 
 
 

56.10 
56.30 

 
 
 

 

Το επιτρεπόμενο βάκοσ (Β) που ορίηει τθν ΗΕ είναι διάςταςθ κάκετθ προσ τθν πλευρά (Π) και 
ορίηεται ωσ εξισ:  

α. Όπου το φψοσ (Τ) του ανοίγματοσ  ≥ 2  μζτρων τότε το βάκοσ (Β) ορίηεται ωσ (Β)=1,6 Χ (Π). 
Η ΗΕ ορίηεται ωσ το γινόμενο (Π) Χ (Β). (Παράρτθμα 1) 

β. Όπου το φψοσ (Τ) του ανοίγματοσ  ≥  1 μζτρου τότε βάκοσ (Β) ορίηεται ωσ (Β)=0,8 Χ (Π).       
Η ΗΕ ορίηεται ωσ το γινόμενο (Π) Χ (Β). (Παράρτθμα 2) 

γ. Οι ανωτζρω διατάξεισ α και β δφναται να λειτουργοφν ςυνδυαςτικά ςε χϊρουσ εςτίαςθσ 
με ανοίγματα ςε δφο και περιςςότερεσ πλευρζσ. (Παράρτθμα 3) 

γ. Τα υποςτυλϊματα ι οι διακοςμθτικζσ ςτιλεσ ζωσ πλάτοσ 0,5 μ που διακόπτουν τθν 
ςυνζχεια τθσ πλευράσ (Π) δεν λαμβάνονται υπόψθ και δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 
είκοςι τοισ εκατό (20%) τθσ επιφάνειασ τθσ πλευράσ. 

 

  Επιτρζπεται απόκλιςθ ζωσ οκτϊ τοισ εκατό (8%) ςε κάκε διάςταςθ. 

Προχποκζςεισ ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων 
 

       ΚΑΔ 

 Στθν περίπτωςθ που δφναται να ανοίξει θ οροφι του καταςτιματοσ (κινθτό προςτζγαςμα), 
επιτρζπεται θ ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων κακ’ όλθ τθν επιφάνεια του ακάλυπτου χϊρου. 
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου 

Δυνατότθτα ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων 
Παράρτθμα 1: Χϊροσ εςτίαςθσ με πλευρά πλάτουσ (Π) και άνοιγμα φψουσ (Υ) ≥ 2 μζτρα 
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου 

Δυνατότθτα ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων 
Παράρτθμα 2: Χϊροσ εςτίαςθσ με πλευρά πλάτουσ (Π) και άνοιγμα φψουσ (Υ) ≥ 1 μζτρο 
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου 

Δυνατότθτα ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων 
Παράρτθμα 3: Περίπτωςθ χϊρου εςτίαςθσ με ανοίγματα ςε δφο πλευρζσ 
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου 

Προχποκζςεισ λειτουργίασ καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  

 
 
 
 

56.10 
56.30 

 
 
 

 

Κακορίηεται ωσ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ των τραπεηιϊν ςφμφωνα με τθν διάταξθ των 
κακιςμάτων  ωσ εξισ : 

α. Όταν ςτον ενδιάμεςο χϊρο μεταξφ δφο παράπλευρων τραπεηιϊν δεν τοποκετείται καρζκλα ςε 
κανζνα εκ των δφο τότε θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ αυτϊν ορίηεται ςτα 0,70 μ. (Παράρτθμα 4) 

β. Όταν ςτον ενδιάμεςο χϊρο μεταξφ δφο παράπλευρων τραπεηιϊν τοποκετείται καρζκλα ςε ζνα εκ 
των δφο τότε θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ αυτϊν ορίηεται ςτα 1,10 μ. (Παράρτθμα 5) 

γ. Όταν ςτον ενδιάμεςο χϊρο μεταξφ δφο παράπλευρων τραπεηιϊν τοποκετείται καρζκλα ςε κάκε 
ζνα εκ των δφο τότε θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ αυτϊν ορίηεται ςτα 1,70 μ. (Παράρτθμα 6) 

 

 

Ειδικζσ Διατάξεισ Ανάπτυξθσ Σραπεηοκακιςμάτων 
 

       ΚΑΔ 

Ορίηοντα τα ζξι (6) άτομα ωσ ο μζγιςτοσ αρικμόσ κακιμενων ατόμων ςε ζνα τραπζηι.  

Δεν υφίςταται όριο ςε περίπτωςθ οικογζνειασ με ανιλικα τζκνα. 
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Παράρτθμα 4: Παραδείγματα διάταξθσ τραπεηοκακιςμάτων όπου ςτον ενδιάμεςο χϊρο δεν τοποκετείται 
κάκιςμα 

4o Στάδιο – 25 Μαΐου 

(Παράδειγμα 1ο)  (Παράδειγμα 2ο)  
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου 

Παράρτθμα 5: Παραδείγματα διάταξθσ τραπεηοκακιςμάτων όπου ςτον ενδιάμεςο χϊρο τοποκετοφνται 
κακίςματα μόνο ςτο ζνα εκ των δφο τραπεηιϊν 

(Παράδειγμα 1ο)  (Παράδειγμα 2ο)  



19 

Παράρτθμα 6: Παραδείγματα διάταξθσ τραπεηοκακιςμάτων με κακίςματα ςτον ενδιάμεςο χϊρο και των δφο 
τραπεηιϊν 

4o Στάδιο – 25 Μαΐου 

(Παράδειγμα 1ο)  (Παράδειγμα 2ο)  
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1. Μάζκα  

2. Αζπίδα πποζώπος.  

3. Τήπηζη απόζηαζηρ. 

4. Γάνηια. 


 

Γηαρείξηζε Τξνθίκωλ 

Τακείν
 1 

 

Σεξβηηόξνη
 2 

 

 

Πξνζωπηθό 

Καζαξηόηεηαο  

Όινη νη 

ρώξνη 

 

Reception 


 

 


3 

4. Υγιεινή σεπιών. 

 

  

Γηνηθεηηθέο 

Υπεξεζίεο 

 

 

 

Μάγεηξνη & 

Βνεζνί  

 

  

Μαηηξ 

 

 
 

Τερληθνί 

Υπάιιεινη 

Δζωηεξηθνί  

ρώξνη 


4 

1.& 2.  Μάςκα ι αςπίδα προςϊπου. 
3.      Γάντια κατά τθ διαδικαςία κακαριότθτασ. 
4.      Μάςκα όπου  ζρχονται ςε επαφι με κοινό ι με άλλουσ εργαηόμενουσ  όταν δεν μπορεί να τθρθκεί θ απόςταςθ. 
5.      Σε περίπτωςθ που ζρχονται ςε επαφι με το κοινό. 
6.      Χριςθ μάςκασ εφόςον ζρχονται ςε επαφι με το κοινό και δεν είναι δυνατι θ τιρθςθ απόςταςθσ.  

4o Στάδιο – 25 Μαΐου 

Πξνκεζεπηέο 

Α΄ Υιώλ/ 

αλαιώζηκωλ 


 


 


 

Λνηπνί 

εξγαδόκελνη 

Δμωηεξηθνί 

ρώξνη 


6 
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Μζτρα προςταςίασ / Προςτατευτικόσ εξοπλιςμόσ ςε χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ 


 



Όργανα Ελζγχου και Επιβολισ Κυρϊςεων  

 Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι  
 

1 

2 

3 

4 

5 

 Ελλθνικι Αςτυνομία 
 Δθμοτικι Αςτυνομία 
Λιμενικζσ Αρχζσ 

 

 Τγειονομικζσ υπθρεςίεσ των ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ 
 

 ϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (.ΕΠ.Ε) 
 

 Εκνικι Αρχι Διαφάνειασ (Ε.Α.Δ.) 
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Υποςπγείο  

Ανάπηςξηρ και Επενδύζεων 
 

 

 

 

 


