Σχέδιο σταδιακής
αποκλιμάκωσης
περιοριστικών μέτρων
Γέφυρα ασφάλειας για μια
νέα καθημερινότητα

27η Απριλίου 2020

Επαναφορά της
οικονομικής
δραστηριότητας

Στάδια επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας

1
A

Δευτέρα 4 Μαΐου

4
B

3

2
Δευτέρα 11 Μαΐου

5
Δευτέρα 1 Ιουνίου

6
Θα καθοριστεί με βάση
την πορεία της
πανδημίας

Δευτέρα 18 Μαΐου

7
Θα καθοριστεί με βάση
την πορεία της
πανδημίας

Θα καθοριστεί με βάση
την πορεία της
πανδημίας
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1o Στάδιο – 4 Μαΐου

Υπηρεσίες

Λιανικό Εμπόριο
 Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου:
• βιβλία/ χαρτικά
• oπτικά
• αθλητικός εξοπλισμός
• φυτά
 Αγορές Καταναλωτών (άρθρο 37 Ν. 4497/2017)
 Απελευθέρωση μετακινήσεων για τους κλάδους
των λαϊκών αγορών που εμπεριέχουν μετακίνηση
από Περιφέρεια σε Περιφέρεια






Κομμωτήρια
Κουρεία
Κέντρα αισθητικής
ΚΤΕΟ
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1o Στάδιο – 4 Μαΐου

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών,
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού
σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76

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

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα

71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΚΤΕΟ)

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων
αισθητικής

47.62

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε
εξειδικευμένα καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα

96.09.
19.08

√

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών
π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας
και λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών
(υπάγεται στο γενικό ΚΑΔ 47.78)
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1o Στάδιο – 4 Μαΐου
Επάνοδος στην Εργασία: Απασχολούμενοι & Επιχειρήσεις

Απασχολούμενοι που δεν
εργάζονταν με κρατική
εντολή

Επιχειρήσεις των οποίων
ανεστάλη η λειτουργία
με κρατική εντολή

(690.218)

(260.633)

Επιστρέφουν στην
εργασία

Επαναλειτουργούν

68.523

26.167

~10%

~10%
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1o Στάδιο – 4 Μαΐου
Επάνοδος στην Εργασία: Απασχολούμενοι & Επιχειρήσεις
ΚΑΔ

Δραστηριότητα

Απασχολούμενοι
(εργαζόμενοι και
επιχειρηματίες)

Επιχειρήσεις

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων
υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

4.841

1.114

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα
καταστήματα

5.415

1.483

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

3.347

1.796

47.62

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα
καταστήματα

1.217

707

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

6.904

2.235

47.76

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

6.354

3.573

71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΚΤΕΟ)

2.383

719

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

37.412

14.240

650

300

68.523

26.167

96.09.19.08

Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων

Σύνολο
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1o Στάδιο – 4 Μαΐου
Ιδιαίτερα Μέτρα Τήρησης Αποστάσεων και Ελαχίστων Χώρων
ΚΑΔ

47.41

47.42
47.61
47.62

47.64
47.74.75.03
47.76
96.09.19.08

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

Πληθυσμός ατόμων
(μικτός εργαζόμενοι και πελάτες)

Έως 20 τ.μ.
Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 18τμ - 4 συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και
πελάτες)

4 άτομα

Από 20τ.μ. έως 100 τ.μ.
Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 50τμ - 7 (4 για τα 20 τμ+3 για τα 30 τμ)
συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)

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

Άνω των 100 τ.μ.
Παράδειγμα α: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 130 τμ (12 άτομα έως επιφάνεια 100 τμ + 2
άτομα για την επιφάνεια από 100 έως 130 τμ) συνολικά 14 άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες)
Παράδειγμα β: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 400 τ.μ. (12 άτομα για την επιφάνεια έως
100 τμ + 20 άτομα για την επιφάνεια από 100 έως 400 τμ ) συνολικά 32 άτομα (εργαζόμενοι
και πελάτες)

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

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

Άνω των 300 τ.μ. που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.
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1o Στάδιο – 4 Μαΐου
Ιδιαίτερα Μέτρα Τήρησης Αποστάσεων και Ελαχίστων Χώρων
ΚΑΔ

Ειδικές Απαιτήσεις

 Έναρξη λειτουργίας 10 π.μ. και διεύρυνση ωραρίου κατά περίπτωση
47.41
47.42

 Τήρηση απόστασης 2 μέτρα μεταξύ ατόμων

47.61
47.62
47.64
47.74.75.03
47.76

96.09.19.08

 Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας και τους
πελάτες/επισκέπτες/καταναλωτικό κοινό
Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί αναγκαία, η
πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι 40%.
 Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα
παρά μόνο σε ΑΜεΑ, σε ηλικιωμένα άτομα ή για χρήση τροφοδοσίας.
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1o Στάδιο – 4 Μαΐου
Ιδιαίτερα Μέτρα Τήρησης Αποστάσεων και Ελαχίστων Χώρων
ΚΑΔ

96.02
(Κομμωτήρια,
κουρεία,
κέντρα
αισθητικής)

Ειδικοί όροι λειτουργίας
 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
 Γάντια μίας χρήσης για τους εργαζόμενους σε κέντρα αισθητικής
 Ωράριο λειτουργίας καθημερινών (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 10 μ.μ., Σάββατο: 7 π.μ. έως 9 μ.μ
Τετραγωνικά μέτρα εμβαδού κυρίως χώρου
(πλην βοηθητικών πχ γραφεία, αποθήκη)

Πληθυσμός ατόμων
(μικτός εργαζόμενοι και πελάτες)

Έως 20 τ.μ.

4 άτομα

Από 20τ.μ. έως 100 τ.μ.

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

Άνω των 100 τ.μ.

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

Άνω των 300 τ.μ. που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο.
10

1o Στάδιο – 4 Μαΐου
Ιδιαίτερα Μέτρα Τήρησης Αποστάσεων και Ελαχίστων Χώρων
ΚΑΔ

Ειδικές Απαιτήσεις
 Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων

71.20

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

(ΚΤΕΟ)
 Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας

 Γάντια μιας χρήσεως και χρήση αντισηπτικού
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Όργανα Επιβολής Κυρώσεων

1

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

2

 Ελληνική Αστυνομία
 Δημοτική Αστυνομία

3

 Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες

4

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

5

 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
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Επιβολή Κυρώσεων

1

3

Επιχειρήσεις έως 20τ.μ.

20τ.μ.< Επιχειρήσεις < 100 τ.μ.

1η Παράβαση: Πρόστιμο 2.000 €
Αναστολή λειτουργίας: 15 ημ.

1η Παράβαση: Πρόστιμο: 3.000 -15.000 €
Αναστολή λειτουργίας: 15 ημ.

2

2η Παράβαση: Πρόστιμο 4.000 €
Αναστολή λειτουργίας: 30 ημ.

2η Παράβαση: Πρόστιμο: 6.000 -30.000 €
Αναστολή λειτουργίας: 30 ημ.

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου
Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ ΠΚ

Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου
Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ ΠΚ

100 τ.μ.< Επιχειρήσεις < 300 τ.μ

Επιχειρήσεις > 300 τ.μ

1η Παράβαση: 10.000 -50.000 €
Αναστολή λειτουργίας: 30 ημ.

1η Παράβαση: 20.000 -100.000 €
Αναστολή λειτουργίας: 60 ημ.

2η Παράβαση: 10.000 -50.000 €
Αναστολή λειτουργίας: 60 ημ.
Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου
Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ ΠΚ

4

2η Παράβαση: 20.000 -100.000 €
Αναστολή λειτουργίας: 90 ημ.
Αρμόδια στελέχη πολιτικής ηγεσίας Υπουργείου
Π. Σταμπουλίδης/ΓΓΕ κ ΠΚ
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Προληπτικά Μέτρα που είναι σε ισχύ

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (σούπερ
μάρκετ, καταστήματα πώλησης
τροφίμων)

Υπαίθριες / Λαϊκές

 Τήρηση της αναλογίας του ενός (1) πελάτη/καταναλωτή ανά 15 τ.μ.
 Ελάχιστη απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων
 Μη σχηματισμός ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων

 Συμμετοχή πωλητών σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών
Αρχική εκδήλωση
και περιορισμός
 Απαγόρευση
πώλησης βιομηχανικών ειδών
Αγορές
 του
Ελάχιστη
ιού απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών: πέντε (5) μέτρα
 Παράλληλες λαϊκές αγορές

Μέγιστες ποσότητες διάθεσης
αντισηπτικών/ αλκοολούχων

Ανώτατη ποσότητα τεμαχίων ανά πελάτη 2 τεμ (1 τεμάχιο από το κάθε είδος):
 Απολυμαντικά διαλύματα (σε μορφή gel ή μαντηλάκια)
 Αιθυλική αλκοόλη (ως α΄ ύλη ή εμφιαλωμένη)
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2ο Στάδιο – 11 Μαΐου
Επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου
(οι λοιπές κατηγορίες),
εκτός εμπορικών
κέντρων (malls)

Για καταστήματα λιανικού εμπορίου επιφάνειας:
 Έως 20 τμ - 4 άτομα
 Από 20 έως 100τμ - 4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τμ
 Άνω των 100 τμ - 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ
 Άνω των 300 τμ που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10
τ.μ. ανά όροφο.
 Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ των ατόμων.

Αρχική εκδήλωση και

Βιομηχανικά είδη
στις λαϊκές αγορές

Λιανικό εμπόριο βιομηχανικών ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές:
περιορισμός του ιού
 Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών τα 5 μέτρα.
 Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων (επαγγελματιών και καταναλωτών) τα 2 μέτρα.
 Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής το 50% των δραστηριοποιούμενων εμπόρων και παραγωγών.
 Διπλές λαϊκές αγορές προς αποφυγή έντονου συνωστισμού.

Σχολές Οδηγών

Σχολές Οδηγών
 Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για τον εκπαιδευτή και τον εκπαιδευόμενο
 Γάντια μιας χρήσεως και χρήση αντισηπτικού

Υπηρεσίες
Τυχερών
Παιχνιδιών σε
κατάστημα

Υπηρεσίες Τυχερών παιχνιδιών
 Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας και στους πελάτες
 Γάντια μιας χρήσεως για τους εργαζόμενους
 Εξυπηρέτηση μόνο χωρίς καθήμενους
 Χρήση αντισηπτικού
Ισχύουν οι γενικοί κανόνες αναλογίας επιτρεπόμενων ατόμων εντός του καταστήματος:
 Έως 20 τμ - 4 άτομα
 Από 20 και άνω - 4 άτομα +1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 20τμ
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3ο Στάδιο – 18 Μαΐου

Ζωολογικά πάρκα,
Βοτανικοί Κήποι

Ζωολογικά πάρκα, Βοτανικοί κήποι:
 Απόσταση 2 μέτρων
 Ισχυρή σύσταση μάσκας
 Δεν επιτρέπονται οι παραστάσεις

Αρχαιολογικοί
Χώροι

Αρχική εκδήλωση
Αρχαιολογικοί
χώροι: και
 περιορισμός
Εξωτερικοί χώροι
μόνο
του ιού

Απόσταση 2 μέτρων
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4ο Στάδιο – 1 Ιουνίου

Εμπορικά
Κέντρα (malls)

Όλες οι υπόλοιπες
Υπηρεσίες

Εμπορικά Κέντρα
 Υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας και στους πελάτες/ καταναλωτές
 Γάντια μιας χρήσεως για τους εργαζόμενους
 Εξυπηρέτηση μόνο χωρίς καθήμενους
Ισχύουν οι γενικοί κανόνες αναλογίας επιτρεπόμενων ατόμων εντός των καταστημάτων:
 Έως 20 τμ - 4 άτομα
 Από 20 έως 100τμ - 4 άτομα +1 άτομο ανά 10 τ.μ. για την επιφάνεια από 20 έως 100 τμ
 Άνω των 100 τμ - 12 άτομα + 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για την επιφάνεια άνω των 100 τμ
 Μέγιστη επιτρεπόμενη παρουσία πελατών εντός του εμπορικού κέντρου: 1 πελάτης/ επισκέπτης/
καταναλωτής ανά 20 τ.μ.

Εστιατόρια και
καφετέριες σε
εξωτερικούς χώρους

Εστιατόρια και καφετέριες σε εξωτερικούς χώρους:
 Ελάχιστη απόσταση μεταξύ τραπεζιών / stands: 2 μέτρα
 Υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών μίας χρήσης από τους εργαζόμενους, χρήση αντισηπτικού
 Μέγιστος αριθμός πελατών: 1 πελάτης ανά 3τμ
 Μέγιστη συμμετοχή ανά τραπέζι: 4 άτομα

Ξενοδοχεία 12μηνης
λειτουργίας

 Στα εστιατόρια και στις καφετέριες των ξενοδοχείων ισχύουν οι γενικοί κανόνες που ισχύουν για την
εστίαση
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5ο Στάδιο

Θερινοί
Κινηματογράφοι

Θερινοί Κινηματογράφοι:
 Απόσταση καθίσματος από το μπροστινό κάθισμα: 1,5μέτρα
 Ειδικοί κανόνες ανά περίπτωση
 Μέγιστη επιτρεπόμενη πληρότητα: 60%

Αρχική εκδήλωση και
περιορισμός του ιού
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6ο Στάδιο

Πάρκα
αναψυχής

Πάρκα αναψυχής, θεματικά πάρκα, παιδότοποι σε εξωτερικούς χώρους:
 Απόσταση 2 μέτρων
 Ισχυρή σύσταση μάσκας για τους επισκέπτες και χρήση αντισηπτικού
 Υποχρεωτική χρήση μάσκας και γαντιών μίας χρήσης για τους εργαζόμενους
εκδήλωσηοικαι
Αρχική
Δεν επιτρέπονται
παραστάσεις
 περιορισμός
Σε περίπτωσητου
πουιού
λειτουργούν καφετέριες και εστιατόρια ισχύουν οι γενικοί κανόνες που

ισχύουν για τα εστιατόρια και τις καφετέριες σε εξωτερικούς χώρους

Θεματικά πάρκα

Παιδότοποι σε
εξωτερικούς
χώρους
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7ο Στάδιο

Εστιατόρια, καφετέριες και σε
εσωτερικούς χώρους
 Ισχύουν όλες οι προηγούμενες διατάξεις για τους εξωτερικούς χώρους
 Όπου λειτουργούν εστιατόρια και καφετέριες σε εξωτερικούς χώρους ισχύουν οι

Επιχειρήσεις διασκέδασης και
σχετικές διατάξεις των προηγούμενων σταδίων
ψυχαγωγίας (μπαρ,
 Για τους εργαζόμενους είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, γαντιών μίας χρήσης, και
κινηματογράφοι, νυχτερινά
χρήση αντισηπτικού
κέντρα)
Αρχική
εκδήλωση
καιδιατάξεις λειτουργίας εντός των εσωτερικών χώρων θα ακολουθήσει
 Για τις ειδικές
περιορισμός
του ιού
εξειδίκευση
με ΚΥΑ.
Καταλύματα διακοπών,
ενοικιαζόμενα δωμάτια, χώροι
κατασκήνωσης, ξενοδοχειακές
μονάδες με εφαρμογή ορίου
πληρότητας
Αθλητικές εγκαταστάσεις και
γυμναστήρια με
συγκεκριμένους κανόνες
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