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Υπθρεςίεσ 
 

 Δραςτθριότθτεσ κομμωτθρίων, κουρείων 
και κζντρων αιςκθτικισ. 

 Υπθρεςίεσ Διαιτολογίασ. 
 Υπθρεςίεσ Διαιτολογικών Μονάδων με 

εξαίρεςθ τθν άςκθςθ. 
 Υπθρεςίεσ προςωπικισ υγιεινισ και 

φροντίδασ ςώματοσ. 
 ΚΤΕΟ 

Δευτζρα 18 Ιανουαρίου 2021 

Λιανικό Εμπόριο 

 
 Επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου. 
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Γενικοί Κανόνες Λειτουργίας και Κυρώσεων 

Επιχειριςεισ 
και φυςικά 
πρόςωπα 

Είδοσ 
επιχείρθςθσ Διατθρείται θ απαγόρευςθ μετακινιςεων (curfew) από τισ 9:00 μ.μ. ζωσ 5:00.π.μ. 

 Διατθρείται θ απαγόρευςθ υπερτοπικϊν μετακινιςεων. 
 Διατθρείται ο περιοριςμόσ των μετακινιςεων με υποχρζωςθ αποςτολισ SMS ςτο 13033. 
 Ζναρξθ λειτουργίασ, από Δευτζρα 18 Ιανουαρίου. 
 Προαιρετικι λειτουργία καταςτθμάτων, τθν Κυριακι 24 Ιανουαρίου. 
 Ωράριο λειτουργίασ (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. ζωσ 8:00 μ.μ. 
Μετακίνθςθ με αποςτολι SMS ςτο 13033 με τθν επιλογι 2 «Μετάβαςθ ςε εν λειτουργία κατάςτθμα 

προμθκειϊν αγακϊν πρϊτθσ ανάγκθσ (ςοφπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ι με το ζντυπο-βεβαίωςθ κίνθςθσ ι 
με χειρόγραφθ βεβαίωςθ κίνθςθσ 

Ο  καταναλωτισ οφείλει να διατθρεί το μινυμα που ζχει αποςτείλει ςτο 13033, προκειμζνου να 
αποδεικνφεται θ ϊρα αποςτολισ και ζγκριςθσ τθσ μετακίνθςθσ του. 

 Διάρκεια 2 ωρών κατά οποία ο καταναλωτισ δφναται να πραγματοποιεί κάκε εμπορικι του ςυναλλαγι, με 
ςυγκριτικό χρονικό ςθμείο τθν ϊρα αποςτολισ και ζγκριςθσ του μθνφματοσ μετακίνθςθσ του. 

Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ: τζςςερα (4) άτομα για καταςτιματα ζωσ 100 τ.μ. Για καταςτιματα άνω 
των 100 τ.μ. ζνα (1) άτομο για κάκε 25 τ.μ. επιπλζον  (από 1 άτομο/ανά 15 τ.μ που ίςχυε προθγουμζνωσ). 

Μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ πελατϊν εντόσ των εμπορικϊν κζντρων (malls), εκπτωτικϊν χωριϊν και 
εκπτωτικϊν καταςτθμάτων (outlets), ορίηεται ωσ εξισ:  Ζνασ (1) πελάτθσ ανά 25 τ.μ. επιφάνειασ κυρίωσ 
χϊρου. 

 Απόςταςθ 2 μζτρων μεταξφ των πελατϊν κατά τον χρόνο αναμονισ ςτα ταμεία. 
 Προςαφξθςθ προςτίμων κατά 50% για φυςικά πρόςωπα και επιχειριςεισ. 

Στισ περιοχζσ αυξθμζνου κινδφνου κα λειτουργοφν μόνο τα εμπορικά καταςτιματα με τθ διαδικαςία 
παράδοςθσ εκτόσ (click away). 
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Δευτζρα 18 Ιανουαρίου 2021 

•Δραςτθριότθ- 
τεσ 

κομμωτθρίων, 
κουρείων και 

κζντρων 
αιςκθτικισ. 

•Διαιτολογικζσ 
υπθρεςίεσ. 

Ζωσ 100 τ.μ. 4 άτομα 

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

Για τισ υπθρεςίεσ πλθν των κομμωτθρίων, κουρείων και διαιτολογίασ,  απαιτείται θ ανάπτυξθ διαχωριςτικοφ πετάςματοσ τφπου plexiglass. 
 
Ο πλθκυςμόσ των πελατών είναι ενιαίοσ, ανεξαρτιτωσ επιπζδων ορόφων και δεν ςυμπεριλαμβάνει τουσ εργαηόμενουσ. 

Τετραγωνικά μζτρα εμβαδοφ κυρίωσ χώρου 
(πλθν βοθκθτικϊν πχ γραφεία, αποκικθ) 

Είδοσ 
επιχείρθςθσ 

Πλθκυςμόσ ατόμων 
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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 και τουσ πελάτεσ. 
 Ωράριο λειτουργίασ (προαιρετικό) από 7:00 π.μ. ζωσ 8:00 μ.μ. 
Προαιρετικι λειτουργία  τθν Κυριακι, 24 Ιανουαρίου. 

Ειδικοί όροι λειτουργίασ 



Δευτζρα 18 Ιανουαρίου 2021 

71.20.14.00 
(ΚΤΕΟ) 

 Οι πελάτεσ κα προςζρχονται μόνον κατόπιν ραντεβοφ, μζςω τθλεφϊνου και θλεκτρονικϊν 
μζςων. 

Οι επιχειριςεισ οφείλουν κατά τθν θμεριςια ζναρξθ λειτουργίασ τουσ , να διατθροφν κατάλογο με 
τα ραντεβοφ, ο οποίοσ κα επιδεικνφεται ςτα ελεγκτικά όργανα. 

 Υποχρεωτικι  χριςθ μάςκασ προςταςίασ ςτο προςωπικό εργαςίασ. 

 

 
 Γάντια μιασ χριςεωσ και χριςθ αντιςθπτικοφ. 

Ειδικζσ Απαιτιςεισ ΚΑΔ 
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47.41 Λιανικό εμπόριο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 
περιφερειακϊν μονάδων υπολογιςτϊν και λογιςμικοφ 
ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα. 

Δευτζρα 18 Ιανουαρίου 2021 
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47.42 Λιανικό εμπόριο τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα. 

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλιςμοφ ιχου και εικόνασ ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα 

47.52 Λιανικό εμπόριο ςιδθρικϊν, χρωμάτων και τηαμιϊν 
ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα. 

47.53 

45.54 

Λιανικό εμπόριο χαλιϊν, κιλιμιϊν και επενδφςεων 
δαπζδου και τοίχου ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα. 

Λιανικό εμπόριο θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα. 

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα 

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιςτικϊν και άλλων 
ειδϊν οικιακισ χριςθσ ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα. 

47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο ςε μθ εξειδικευμζνα 
καταςτιματα. 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα. 



47.64 Λιανικό εμπόριο ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα. 

Δευτζρα 18 Ιανουαρίου 2021 

47.65 
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιϊν κάκε είδουσ ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα. 
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47.72 Λιανικό εμπόριο υποδθμάτων και δερμάτινων ειδϊν 
ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα. 

47.75 

47.76 

Λιανικό εμπόριο καλλυντικϊν και ειδϊν 
καλλωπιςμοφ ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα. 

Λιανικό εμπόριο λουλουδιϊν, φυτϊν, ςπόρων, 
λιπαςμάτων, ηϊων ςυντροφιάσ και ςχετικϊν 
ηωοτροφϊν ςε εξειδικευμζνα καταςτιματα. 

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων ςε εξειδικευμζνα 
καταςτιματα. 

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιϊν και κοςμθμάτων ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα. 

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινοφργιων ειδϊν ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα, εκτόσ από λιανικό 
εμπόριο υλικϊν κακαριςμοφ. 

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφϊν μουςικισ και εικόνασ ςε 
εξειδικευμζνα καταςτιματα. 

47.62.63 Λιανικό εμπόριο χαρτικϊν ειδϊν. 

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειριςμζνων ειδϊν ςε 
καταςτιματα. 
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47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδϊν ςε υπαίκριουσ πάγκουσ 
και αγορζσ. 

47.99 
Άλλο λιανικό εμπόριο εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων 
πάγκων ι αγορϊν. 

77.21 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ ειδϊν αναψυχισ και 
ακλθτικϊν ειδϊν. 

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων. 

96.09.19.08 Υπθρεςίεσ γυαλίςματοσ υποδθμάτων. 

77.29 Ενοικίαςθ και εκμίςκωςθ άλλων ειδϊν προςωπικισ ι 
οικιακισ χριςθσ. 

96.02 Δραςτθριότθτεσ κομμωτθρίων, κουρείων και κζντρων 
αιςκθτικισ. 

96.04.10.01 Υπθρεςίεσ Διαιτολογίασ. 

96.04.10.02 Υπθρεςίεσ Διαιτολογικϊν Μονάδων με εξαίρεςθ τθν 
άςκθςθ. 

96.04.10.06 Υπθρεςίεσ προςωπικισ υγιεινισ και φροντίδασ 
ςϊματοσ. 

71.20.14 
Υπθρεςίεσ τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων οδικϊν 
μεταφορϊν. 

Σφνολο εργαηομζνων που επανζρχονται ςτθν εργαςία: ≈ 140 χιλ. 
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Αρχζσ Επιβολισ Κυρϊςεων 

 Γενικι Γραμματεία Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι 

1 

2 

3 

4 
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 Ελλθνικι Αςτυνομία 
 Δθμοτικι Αςτυνομία 

 Εκνικι Αρχι Διαφάνειασ (Ε.Α.Δ.) 

 Σώμα Επικεώρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε) 

 Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ Προςταςίασ 
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6 
Περιφερειακζσ Ελεγκτικζσ Υπθρεςίεσ 
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Πληροφορίες – Καταγγελίες 
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Γενική Γραμματεία Εμπορίοσ & 
Προστασίας Καταναλωτή 

Υποςπγείο Ανάπηςξηρ 

& Επενδύζεων 


