
8η Μαΐου 2020

Επαναφορά της οικονομικής 
δραστηριότητας

2ο Στάδιο – 11 Μαΐου 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Σχέδιο σταδιακής 

αποκλιμάκωσης 

περιοριστικών μέτρων 



Στάδια επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας

Δευτέρα 4 Μαΐου Δευτέρα 11 Μαΐου Δευτέρα 18 Μαΐου

Δευτέρα 1 Ιουνίου
Θα καθοριστεί με βάση 

την πορεία της 
πανδημίας

Θα καθοριστεί με βάση 
την πορεία της 

πανδημίας

Θα καθοριστεί με βάση 
την πορεία της 

πανδημίας
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Υπηρεσίες

 Σχολές οδηγών.

 Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών σε 
κατάστημα.

2o Στάδιο – 11 Μαΐου

Λιανικό Εμπόριο

 Λοιπές  κατηγορίες  εκτός από εμπορικά κέντρα 
ανοιχτού και κλειστού τύπου (malls), εκπτωτικά 
χωριά, εκπτωτικά καταστήματα (outlet).   

 Λιανικό εμπόριο βιομηχανικών ειδών σε 
υπαίθριους πάγκους και αγορές.
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47.43

47.51

47.52

47.53

47.54

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα.

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

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

47.63

47.65

47.71

47.72 

47.75

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών 
καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα. 

2o Στάδιο – 11 Μαΐου
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47.59
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα. 

47.77
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.



2o Στάδιο – 11 Μαΐου
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47.78

47.79

47.82

47.89

77.21

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούριων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα.

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε 
καταστήματα. 

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
ενδυμάτων και υποδημάτων σε υπαίθριους πάγκους 
και αγορές.

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές.

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και 
αθλητικών ειδών.  

77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων. 

(96.04. 
10.01)

Υπηρεσίες διαιτολογίας.

√

Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με 
συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων 
λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός 
καταστήματος» (shops in a shop).

77.29
Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών  προσωπικής 
ή οικιακής χρήσης.

85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών.

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.



Επάνοδος στην Εργασία: Απασχολούμενοι & Επιχειρήσεις

Απασχολούμενοι που δεν 
εργάζονταν με κρατική 

εντολή 

(690.218)  

Επιστρέφουν στην 
εργασία

155.962  

~22,5% 

Επιχειρήσεις των οποίων 
ανεστάλη η λειτουργία 

με κρατική εντολή 

(260.633)  

Επαναλειτουργούν

66.010

~25% 

2o Στάδιο – 11 Μαΐου
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1ο Στάδιο & 2ο Στάδιο 

68.523 155.962  
224.485

(32,5%)

2) Επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν

26.167 66.010
92.177

(35%)

[4 Μαΐου] [11 Μαΐου] [Σύνολο]

[4 Μαΐου] [11 Μαΐου] [Σύνολο]

1) Απασχολούμενοι που επιστρέφουν στην εργασία



Κανόνες λειτουργίας επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών – Μέγιστος 
επιτρεπόμενος πληθυσμός ατόμων.

2o Στάδιο – 11 Μαΐου

47.43
47.51
47.52
47.53
47.54
47.59
47.63
47.65
47.71
47.72
47.75
47.77
47.78 
47.79
77.21
77.22
77.29

96.04.10.01

Έως 20 τ.μ. 

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

4 άτομα

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

Άνω των 100 τ.μ.
Παράδειγμα : Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 130 τ.μ. - (12 άτομα για την επιφάνεια εως τα 
100 τ.μ. + 2 άτομα για την επιφάνεια από 100 έως 130 τ.μ.) συνολικά 14 άτομα (εργαζόμενοι 
και πελάτες). 

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

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

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

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

ΚΑΔ
Πληθυσμός ατόμων 
(μικτός εργαζόμενοι και πελάτες)
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2o Στάδιο – 11 Μαΐου

47.43
47.51
47.52
47.53
47.54
47.59
47.63
47.65
47.71
47.72
47.75
47.77
47.78
47.79
77.21
77.22
77.29

96.04.10.01

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

 Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρων μεταξύ ατόμων.
 Υγιεινή χεριών.

 Ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας και τους 
πελάτες/επισκέπτες/καταναλωτικό κοινό.

 Συνιστάται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί αναγκαία, η 
πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι 40%.

Ειδικές Ρυθμίσεις ΚΑΔ

 Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα 
παρά μόνο σε ΑΜεΑ, σε ηλικιωμένα άτομα ή για χρήση τροφοδοσίας. 

Κανόνες λειτουργίας επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών – Ειδικές Ρυθμίσεις



2o Στάδιο – 11 Μαΐου

47.82
47.89 

(Βιομηχανικά 
είδη σε 

υπαίθριους 
πάγκους και 

αγορές) 

 Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών τα 5 μέτρα.

 Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ατόμων (επαγγελματιών και καταναλωτών) τα 1,5 
μέτρα. 

 Μέγιστο ποσοστό συμμετοχής το 50% των δραστηριοποιούμενων εμπόρων και 
παραγωγών. 

 Παράλληλες λαϊκές αγορές προς αποφυγή έντονου συνωστισμού.

Ειδικές ΡυθμίσειςΚΑΔ
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Κανόνες λειτουργίας επιχειρήσεων βιομηχανικών ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές



85.53 

(Δραστηριότη
τες σχολών 

ερασιτεχνών 
οδηγών) 
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 Παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού, κατάλογος με τα ραντεβού θα 
επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.

 Υποχρεωτική  χρήση μάσκας προστασίας για τον εκπαιδευτή και τον 
εκπαιδευόμενο.

Ειδικές ΡυθμίσειςΚΑΔ

2o Στάδιο – 11 Μαΐου

 Υγιεινή χεριών.

Κανόνες λειτουργίας σχολών ερασιτεχνών οδηγών
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92.00

(Τυχερά 
παιχνίδια και 
στοιχήματα) 

Έως 20 τ.μ. 4 άτομα

Από 20 τ.μ. έως 100 τ.μ.

Άνω των 100 τ.μ.

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

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

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

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

ΚΑΔ

Πληθυσμός ατόμων 
(μικτός εργαζόμενοι και πελάτες) 

 Λειτουργία  χωρίς καθήμενους πελάτες.

 Ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας προστασίας στο προσωπικό εργασίας και στους πελάτες.

 Υγιεινή χεριών.

Ειδικές Ρυθμίσεις

2o Στάδιο – 11 Μαΐου

Κανόνες λειτουργίας επιχειρήσεων  τυχερών παιχνιδιών  και στοιχημάτων



Όργανα Ελέγχου και Επιβολής Κυρώσεων 

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 1

2

3

4

5

 Ελληνική Αστυνομία
 Δημοτική Αστυνομία
Λιμενικές Αρχές

 Υγειονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

 Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
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Υπουργείο

Ανάπτυξης και Επενδύσεων


