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Υπηρεσίες

❑ Κομμωτήρια
❑ Κουρεία
❑ ΚΤΕΟ

2o Στάδιο –13 και 14 Δεκεμβρίου

Λιανικό Εμπόριο

❑ Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου:

➢Λιανική πώληση μόνο με την διαδικασία 
προαγοράς και παραλαβή από εξωτερικό χώρο 
του καταστήματος (click away).

➢Λιανικό εμπόριο βιβλίων.
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96.02.1 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες 
καλλωπισμού.

2o Στάδιο –13 και 14 Δεκεμβρίου
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96.02.11 Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών.

96.02.11.01 Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου 
γυναικών, που απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες 
κομμωτές.

96.02.12 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και 
αγοριών.

96.02.12.01

96.02.12.02

Υπηρεσίες κουρείου.

Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που 
απασχολεί μέχρι και δύο τεχνίτες.

96.02.11.02 Υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστήριου 
γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες 
κομμωτές

96.02.12.03 Υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που 
απασχολεί πάνω από δύο τεχνίτες.

71.20.14.00 Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών 
μεταφορών.

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα.



2o Στάδιο – 14 Δεκεμβρίου

•Κομμωτήρια 
και κουρεία

•Βιβλιοπωλεία

(ως προς την 
αναλογία 
ατόμων/τ.μ.)

Άνω των 100 τ.μ. + 1 άτομο ανά 15 τ.μ.

Ο πληθυσμός των πελατών είναι ενιαίος, ανεξαρτήτως επιπέδων ορόφων.

Είδος
επιχείρησης

❑ 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.
❑ Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 9 μ.μ.
❑Προαιρετική λειτουργία τις Κυριακές ,13-20-27 Δεκεμβρίου.

Ειδικοί όροι λειτουργίας
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Μέτρα Τήρησης Αποστάσεων και Αναλογία Πληθυσμού ανά τ.μ.

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

Πληθυσμός ατόμων
(πελάτες)

Έως 100 τ.μ. 4 άτομα



2o Στάδιο – 14 Δεκεμβρίου

71.20.14.00
(ΚΤΕΟ)

Μέτρα Τήρησης Αποστάσεων και Αναλογία Πληθυσμού ανά τ.μ.

ΚΑΔ 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
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Μέτρα Λειτουργίας Λιανικού Εμπορίου 
με την μέθοδο “click away”

Λιανικό 

εμπόριο

❑ Έναρξη λειτουργίας από Κυριακή 13 Δεκεμβρίου.
❑ Προαιρετική λειτουργία καταστημάτων, τις Κυριακές 13-20 και 27 Δεκεμβρίου.
❑ Ωράριο λειτουργίας (προαιρετικό) από 7 π.μ. έως 9 μ.μ

❑Η εξ αποστάσεως υποχρεωτική προαγορά των αγαθών (ηλεκτρονική και τηλεφωνική 
παραγγελία) και παραλαβή από έναν (1) πελάτη και από ειδικά διαμορφωμένο 
εξωτερικό χώρο των καταστημάτων.

❑Απαγορεύεται η είσοδος πελατών στο κατάστημα.
❑Η επιχείρηση καταχωρεί την παραγγελία και αποστέλλει στον πελάτη, είτε τιμολόγιο 

είτε μήνυμα, που θα φέρει  τα εξής στοιχεία: α) Επωνυμία –Διεύθυνση –ΑΦΜ- Χρονικό 
διάστημα παραλαβής.

❑ Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά και με POS.

❑ Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών και έως 9 άτομα παρόντα (ουρά).

❑Αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα 
προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», ή με το έντυπο-
βεβαίωση κίνησης ή με χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης, πλέον δε της απόδειξης 
προαγοράς του προμηθευτή.

❑Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων σε κλειστά εμπορικά κέντρα και σε
όσα λειτουργούν με συμφωνίες - συνεργασίας, όλων των καταστημάτων λιανικού 
εμπορίου, τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop).

Ειδικές Απαιτήσεις
Είδος 

επιχείρησης
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Κυρώσεις

❑ Παρουσία κοινού εντός των καταστημάτων:
✓Πρόστιμο ύψους από 2.000 έως 50.000 ευρώ
✓Αναστολή λειτουργία από 15 έως 90 ημερολογιακές ημέρες.

Επιχειρήσεις

Καταναλωτές

❑ Παρουσία εντός καταστήματος
✓Διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 

ευρώ.

❑Μη επίδειξη εντύπου προαγοράς ή SMS
του προμηθευτή

✓ Διοικητικό πρόστιμο ύψους 300 ευρώ.



Όργανα Επιβολής Κυρώσεων

❑ Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
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❑ Ελληνική Αστυνομία
❑ Δημοτική Αστυνομία

❑ Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες

❑ Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

❑ Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ)
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Πληροφορίες – Καταγγελίες
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Γενική Γραμματεία Εμπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή

Υπουργείο Ανάπτυξης

& Επενδύσεων
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 Πειραιάς, 11 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ 

«Απογοήτευση από την αναγκαστική αλλαγή στο άνοιγμα της αγοράς» 

 

Απογοήτευση, απελπισία και ανεπίλυτα προβλήματα προκαλεί η αρνητική εξέλιξη με την 

αναγκαστική απόφαση να μην ανοίξει το λιανεμπόριο στις γιορτές. Η συγκρατημένη αισιοδοξία 

εξανεμίστηκε ξαφνικά και η απειλή του αδιεξόδου εμφανίστηκε περισσότερο απειλητική από ποτέ. 

Η λειτουργία της αγοράς, τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, ήταν θέμα επιβίωσης για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις της περιφέρειας Αττικής και όχι μόνον. Όμως, παραμένει απόλυτη 

προτεραιότητα όλων η προστασία της δημόσιας υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Είναι επίσης 

γεγονός πως, επιδημιολόγοι, Κυβέρνηση και έμποροι βρεθήκαμε μπροστά στο δίλλημα, εάν θα 

πρέπει να ανοίξουμε με ασφάλεια και να μείνουμε ανοιχτά ή να ανοίξουμε βιαστικά και να 

αναγκαστούμε να «ανοιγοκλείνουμε» στη συνέχεια. Ο προσεκτικός, αλλά αργός και δύσκολος 

δρόμος εξόδου από την καραντίνα Νο2 φαίνεται να είναι μονόδρομος, ώστε να μην μας 

οδηγήσει σε τραγική υποτροπή μέσα στις γιορτές και σε καραντίνα Νο3. Το βιαστικό άνοιγμα 

θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραγικά αποτελέσματα και μεγαλύτερο κλείσιμο, αλλά ένα 

προσεκτικό άνοιγμα πριν τα Χριστούγεννα, θα έδινε σίγουρα μεγάλη ανάσα και τη 

δυνατότητα να σωθεί κάτι από τον εορταστικό τζίρο των περίπου 3,5 δις ευρώ. Εάν, βεβαίως, οι 

επιδημιολογικές συνθήκες το επέτρεπαν, θα ήταν για πολλούς λόγους «ευχής έργον» να 

ανοίξουν, έστω τα μικρά εμπορικά καταστήματα, τόσο για την οικονομία, όσο και για την 

ψυχολογία του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό, από μίνι έρευνα στην Αττική, πως το 55% των 

καταναλωτών προτάσσουν την ασφάλεια από το άνοιγμα της αγοράς και το 45% το προτιμά, όχι 

γιατί αγνοεί τον κίνδυνο διασποράς, αλλά για την ψυχολογική τόνωση από το έστω και 

περιορισμένα, εορταστικό κλίμα στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους των πόλεων. Η 

κυβέρνηση, βεβαίως, οφείλει να παίρνει αποφάσεις σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και 

όχι υπό τη πίεση των ημερομηνιών των εορτών. Ωστόσο, σωστά αποφάσισε το μικρής κλίμακας 

άνοιγμα, για τα 110 αμιγώς εποχικά καταστήματα, τα κομμωτήρια, κουρεία και τα 1784 

συνοικιακά βιβλιοπωλεία. Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το γ´ τρίμηνο επιβεβαιώνουν 

πως η ελληνική οικονομία εξαρτάται από την εσωτερική κατανάλωση, με αύξηση 14% 

συγκριτικά με το β´ τρίμηνο του πρώτου lockdown και +1,6% από πέρυσι. Η παράταση, λοιπόν, 

του 2ου lockdown κατακρημνίζει την κατανάλωση και τον τζίρο της αγοράς, καθώς και τα 

οικονομικά στοιχεία του δ´ τριμήνου, ξαναγράφοντας τον προϋπολογισμό. Είναι πλέον σαφές 

πως τα επόμενα βήματα θα είναι προσεκτικά και επώδυνα, με τον αρχικό σχεδιασμό για την 

επανεκκίνηση της αγοράς, δυστυχώς να ανατρέπεται. Έτσι, αναγκαστικά, θα έχουμε στις γιορτές 

μόνο μια πολύ περιορισμένη «υβριδική» λειτουργία, μέσω του «click away» για τα 

καταστήματα του λιανεμπορίου, που βεβαίως δεν αντισταθμίζουν επ´ουδενί την φυσική παρουσία 

του καταναλωτή σε ένα κατάστημα. Είναι γεγονός πως οι οικονομικές μας ανάγκες απαιτούσαν τη 

λειτουργία της αγοράς, η ψυχολογία μας το θέλει πολύ, η οικονομία το χρειαζόταν, αλλά η 

λογική λέει να προτάξουμε την υγεία και να δείξουμε εμπιστοσύνη σε όσα προτείνουν οι ειδικοί 

στην κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, οι καταστηματάρχες της Περιφέρειας Αττικής, αν 
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και απογοητευμένοι, θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν με κάθε ασφαλή και δυνατό 

τρόπο στις χριστουγεννιάτικες ανάγκες των πελατών τους. 

 

*ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ 

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Π.Ε.Σ Αττικής, κ. Β. Κορκίδης, πρότεινε στην κυβέρνηση τρία 

πρόσθετα και άμεσα μέτρα για την οικονομική ανακούφιση των εμπόρων, 

επαγγελματιών και κυρίως όσων επιχειρήσεων δεν θα ανοίξουν τις ημέρες των εορτών, 

ως ακολούθως: 

1. Ένταξη των φυσικών προσώπων μελών εταιρειών στα μέτρα προστασίας και στήριξης με 

αναστολές πληρωμών δόσεων, ευνοϊκής αντιμετώπισης από τα τραπεζικά ιδρύματα, εκπτώσεις 

ενοικίων όπως προβλέπονται για τις ατομικές επιχειρήσεις και για όλους τους πληττόμενους 

κλάδους, πολύ περισσότερο σε όσους έχει ανασταλεί η λειτουργία των εταιριών τους, με 

κυβερνητική απόφαση.   

2. Να χρησιμοποιηθεί ο ΕΛΑ που τηρείται στον ΟΑΕΔ και τροφοδοτείται αυτοτελώς κάθε μήνα 

μέσω των εισφορών, του οποίου το υπόλοιπο ξεπερνάει το ποσόν των 500 εκ. ευρώ, ώστε να 

δοθεί επίδομα ιδιότυπης ανεργίας, ανάλογα με αυτό που δόθηκε σε λογιστές, δικηγόρους και 

άλλους κλάδους ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός είναι ακριβώς γι’ αυτόν 

τον ειδικό σκοπό. 

3. Παράταση καταβολής της αναλογίας του δώρου Χριστουγέννων από τον εργοδότη, όπως 

δόθηκε και για το δώρο του Πάσχα έτους 2020, μέχρι την 31η Μαρτίου 2021, τηρουμένων των 

αναλογιών της από 30.3.2020 ΚΥΑ, δεδομένου ότι η μη εμπρόθεσμη καταβολή του αποτελεί 

ποινικό αδίκημα. 

Ταυτόχρονα, για τη χρήση από όλους της μεθόδου «click away» να δοθεί στη λιανική 

αυτομάτως μέσω Taxisnet ο ΚΑΔ 52.61.11 για διαδικτυακές ή τηλεφωνικές πωλήσεις σε όσους 

δεν διαθέτουν.  

Δεν υπάρχει μέτρο που να αναπληρώνει τις απώλειες μιας κλειστής επιχείρησης, αλλά 

τουλάχιστον αυτά τα ελάχιστα δίκαια, εφικτά και άμεσα μέτρα στήριξης, έστω και 

προσωρινά, μπορούν να βοηθήσουν. 
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