
Οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που ανοίγουν από 4 Μαίου 

τα μέτρα που πρέπει να τηρούν και οι κυρώσεις 

29 Απρίλιος 2020  

 

 

ΚΑΔ καταστημάτων που ανοίγουν από 4 Μαΐου  

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 

λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.76 
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 

ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

 Λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας και λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών (υπάγεται στο 

γενικό ΚΑΔ 47.78) 

   

  

Μέτρα αποστάσεων και ειδικές απαιτήσεις.  

 Για επιχειρήσεις με ΚΑΔ 

47.41 
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και 

λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα 

47.76 
Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών 

ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα 

96.09.19.08 Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων 

47.74.75.03 Λιανικό εμπόριο ακουστικών βαρηκοΐας 

  

 

 

 

 



Τετραγωνικά μέτρα εμβαδού κυρίως χώρου  

(πλην βοηθητικών πχ γραφεία, αποθήκη) 

Πληθυσμός ατόμων 

(μικτός εργαζόμενοι και πελάτες) 

  

Έως 20 τ.μ. 

4 άτομα Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 

18τμ - 4 συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες) 

  

Από 20τ.μ. έως 100 τ.μ. 

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

20 έως 100 τμ 
Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 

50τμ - 7 (4 για τα 20 τμ+3 για τα 30 τμ) συνολικά 

άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες) 

  

Άνω των 100 τ.μ. 

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

άνω των 100 τμ 

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 

  

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

ανά όροφο. 

Ειδικές Απαιτήσεις 

 

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

-Τήρηση απόστασης 2 μέτρα μεταξύ ατόμων 

-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 

 Για επιχειρήσεις με ΚΑΔ 

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής 

Μέτρα τήρησης αποστάσεων και ειδικές απαιτήσεις.  

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 Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 

18τμ - 4 συνολικά άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες) 

  

Από 20τ.μ. έως 100 τ.μ. 

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

20 έως 100 τμ 
Παράδειγμα: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 

50τ..μ - 7 (4 για τα 20 τμ+3 για τα 30 τμ) συνολικά 

άτομα (εργαζόμενοι και πελάτες) 

  

Άνω των 100 τ.μ. 

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

άνω των 100 τμ 

Παράδειγμα α: Κατάστημα εμβαδού κυρίως χώρου 

130 τ.μ. (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 

  

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

ανά όροφο. 

  

  Για επιχειρήσεις με ΚΑΔ 

71.20 ΚΤΕΟ (Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις) 

  

Ειδικές Απαιτήσεις 

- Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο 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 

 


