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Δραςτθριότθτεσ που επαναλειτουργοφν ςτισ 06/06 

(56.10. 
11.02) 

Υπθρεςίεσ εςτιατορίου μζςα ςε ξενοδοχείο 
φπνου.  

Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων και ποτϊν από 
κυλικείο. 

(56.10. 
19.04) 

(56.10. 
19.09) 

Υπθρεςίεσ παροχισ γευμάτων και ποτϊν ςε 
υπαίκριεσ εκδθλϊςεισ, όχι από κινθτζσ καντίνεσ. 

(56.30. 
10.03) 

Υπθρεςίεσ που παρζχονται από αναψυκτιριο. 

Επιτρζπεται θ εςτίαςθ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ.  √ 

90.02 
Υποςτθρικτικζσ δραςτθριότθτεσ για τισ τζχνεσ του 
κεάματοσ.  
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Δραςτθριότθτεσ που επαναλειτουργοφν ςτισ 08/06 

(92.00. 
12.01) 

Υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ 
θλεκτρονικϊν παιχνιδιϊν. 

(92.00. 
12.02) 

Υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ 
μθχανθμάτων τυχερϊν παιχνιδιϊν (με 
κερματοδζκτθ).  

(92.00. 
12.00) 

Υπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν με 
μθχανιματα. 

(56.30. 
10.01) 

Υπθρεςίεσ μπαρ, που παρζχονται από  
χορευτικό κζντρο.  

(56.30. 
10.02) 

Υπθρεςίεσ που παρζχονται από άλλα 
καταςτιματα πϊλθςθσ ποτϊν με 
διάκεςθ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο. 

(56.30. 
10.05) 

Υπθρεςίεσ που παρζχονται από 
καφενείο, με τεχνικά ι μθχανικά 
παιχνίδια. 

(56.30. 
10.09) 

Υπθρεςίεσ που παρζχονται από κζντρο 
διαςκζδαςθσ – καμπαρζ ι νάιτ κλαμπ.  

(56.30. 
10.08) 

Υπθρεςίεσ που παρζχονται από 
καφετζρια με διάκεςθ πρόςβαςθσ ςτο 
διαδίκτυο (ιντερνετ καφζ).  

(56.30. 
10.11) 

Υπθρεςίεσ που παρζχονται από κζντρο 
διαςκζδαςθσ - μπουάτ.  

(56.30. 
10.10) 

Υπθρεςίεσ που παρζχονται από κζντρο 
διαςκζδαςθσ - καφωδείο.  

(94.99. 
16.02) 

Υπθρεςίεσ ψυχαγωγικϊν μθ ακλθτικϊν 
λεςχϊν (χωρίσ εκδθλϊςεισ).  

(56.30. 
10.12) 

Υπθρεςίεσ που παρζχονται από κζντρο 
διαςκζδαςθσ - ντιςκοτζκ.  
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Δραςτθριότθτεσ που επαναλειτουργοφν ςτισ 15/06 

55.20 
Καταλφματα διακοπϊν και άλλα καταλφματα 
ςφντομθσ διαμονισ και εποχικισ 
λειτουργίασ. 

(88.10.  
13.00) 

Υπθρεςίεσ επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ 
για άτομα με αναπθρίεσ. 

(88.10. 
14.00) 

 
Υπθρεςίεσ επίςκεψθσ και παροχισ 
υποςτιριξθσ για άτομα με αναπθρίεσ.  
 

91.03 
Λειτουργία ιςτορικϊν χϊρων και κτιρίων και 
παρόμοιων πόλων ζλξθσ επιςκεπτϊν.   

91.02 Δραςτθριότθτεσ μουςείων.  

93.13 Εγκαταςτάςεισ γυμναςτικισ. 

Οι υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ διαςκζδαςθσ 
και ψυχαγωγίασ. 

93.21 
Δραςτθριότθτεσ πάρκων αναψυχισ και 
άλλων κεματικϊν πάρκων.  

(96.04. 
10.00) 

Υπθρεςίεσ ςωματικισ ευεξίασ (πιλάτεσ κλπ).  

93.29 

(96.04.   
10.03) 

Υπθρεςίεσ εκμετάλλευςθσ λουτρϊν 
(κακαριότθτασ, χαμάμ κλπ).  

(96.09. 
19.12) 

Υπθρεςίεσ ιερόδουλων.  

(96.04.   
10.04) 

Υπθρεςίεσ κεραπευτικϊν λουτρϊν και 
ιαματικϊν πθγϊν.  

(96.04.   
10.07) 

Υπθρεςίεσ ςάουνασ, spa (όχι κεραπευτικοφ) 
και ατμόλουτρων.  
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Δραςτθριότθτεσ που επαναλειτουργοφν ςτισ 29/06 

55.30 Χϊροι καταςκινωςθσ, που φιλοξενοφν παιδιά. 
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Δραςτθριότθτεσ που επαναλειτουργοφν ςτισ 01/07 

90.04 
Πραγματοποίθςθ οποιαςδιποτε παράςταςθσ 
με παρουςία κοινοφ (ςυναυλίασ και 
καλλιτεχνικισ εκδιλωςθσ). 

(94.99. 
16.01) 

Υπθρεςίεσ πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και 
ςωματείων. 

82.30 
Οργάνωςθ ςυνεδρίων και εμπορικϊν  
εκκζςεων. 
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Δραςτθριότθτεσ που δεν ζχει προςδιοριςτεί θ επανεκκίνθςθ τουσ 

(93.29.
19.04) 

Υπθρεςίεσ ντιςκοτζκ (χωρίσ προςφορά 
ποτοφ θ φαγθτοφ). 

Υπθρεςίεσ χαρτοπαικτικισ λζςχθσ. 
(92.00.
11.02 

(59.14) 
Δραςτθριότθτεσ προβολισ 
κινθματογραφικϊν ταινιϊν (ςε 
κλειςτοφσ χϊρουσ). 

Υπθρεςίεσ που παρζχονται από Κζντρα 
Ανοιχτισ Προςταςίασ Ηλικιωμζνων 
(ΚΑΠΗ). 

(88.10) 

(92.00.
11.00) 

Υπθρεςίεσ τυχερϊν παιχνιδιϊν 
τραπεηιοφ. 

(92.00.
11.01) 

Υπθρεςίεσ καηίνου. 
Υπθρεςίεσ που παρζχονται από ςχολικζσ 
καντίνεσ (κυλικεία). 

(56.29.
20.04) 
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Λειτουργία ςτον εςωτερικό χϊρο των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

Προχποκζςεισ λειτουργίασ ςτο εςωτερικό των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  

 
 
 
 

56.10 
56.30 
92.00 

 
 
 

 

 

 

Σε όλουσ τουσ εςωτερικοφσ χώρουσ των καταςτθμάτων υγειονομικοφ 
ενδιαφζροντοσ με ΚΑΔ 56.30.10.09, 56.30.10.10 και 56.30.10.11, 
απαγορεφεται θ χριςθ των μπαρ ωσ χϊροσ παραμονισ των πελατϊν.  

 

 

 

Ειδικζσ Διατάξεισ Ανάπτυξθσ Τραπεηοκακιςμάτων 
 

       ΚΑΔ  

Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ πελατϊν ορίηεται ωσ ο αρικμόσ που 
προκφπτει από τθν αναλογία ενόσ πελάτθ ανά 2,20 τ.μ. ςυνολικισ 
αδειοδοτοφμενθσ επιφάνειασ. 

 Παραμζνει ςε ιςχφ θ διάταξθ για τθν λειτουργία των υπαικρίων και 
θμιυπαίκριων χώρων. 
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Λειτουργία ςτον εςωτερικό χϊρο των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

Προχποκζςεισ λειτουργίασ ςτο εςωτερικό των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  

 
 
 
 

56.10 
56.30 
92.00 

 
 
 

 

Κακορίηεται ωσ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ των τραπεηιών ςφμφωνα με τθν 
διάταξθ των κακιςμάτων  ωσ εξισ : 

α. Όταν ςτον ενδιάμεςο χώρο μεταξφ δφο παράπλευρων τραπεηιών δεν 
τοποκετείται καρζκλα ςε κανζνα εκ των δφο τότε θ ελάχιςτθ απόςταςθ 
μεταξφ αυτών ορίηεται ςτα 0,90 μ. (Παράρτθμα 1) 

β. Όταν ςτον ενδιάμεςο χώρο μεταξφ δφο παράπλευρων τραπεηιών 
τοποκετείται καρζκλα ςε ζνα εκ των δφο τότε θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ 
αυτών ορίηεται ςτα 1,20 μ. (Παράρτθμα 2) 

γ. Όταν ςτον ενδιάμεςο χώρο μεταξφ δφο παράπλευρων τραπεηιών 
τοποκετείται καρζκλα ςε κάκε ζνα εκ των δφο τότε θ ελάχιςτθ απόςταςθ 
μεταξφ αυτών ορίηεται ςτα 1,80 μ. (Παράρτθμα 3) 

 

 

Ειδικζσ Διατάξεισ Ανάπτυξθσ Τραπεηοκακιςμάτων 
 

       ΚΑΔ 
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Παράρτθμα 1: Παραδείγματα διάταξθσ τραπεηοκακιςμάτων όπου ςτον ενδιάμεςο χώρο δεν τοποκετείται 
κάκιςμα. 

(Παράδειγμα 1ο)  (Παράδειγμα 2ο)  

0,80μ 

0,80 

0,90 0,90 

6o Στάδιο – Λειτουργία ςτον εςωτερικό χϊρο των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 
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Παράρτθμα 2: Παραδείγματα διάταξθσ τραπεηοκακιςμάτων όπου ςτον ενδιάμεςο χώρο τοποκετοφνται 
κακίςματα μόνο ςτο ζνα εκ των δφο τραπεηιών. 

(Παράδειγμα 1ο)  (Παράδειγμα 2ο)  

1,20 

1,20 

6o Στάδιο – Λειτουργία ςτον εςωτερικό χϊρο των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 
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Παράρτθμα 3: Παραδείγματα διάταξθσ τραπεηοκακιςμάτων με κακίςματα ςτον ενδιάμεςο χώρο και των δφο 
τραπεηιών. 

(Παράδειγμα 1ο)  (Παράδειγμα 2ο)  

1,80 

1,80 

6o Στάδιο – Λειτουργία ςτον εςωτερικό χϊρο των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 
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Λειτουργία ςτον εςωτερικό χϊρο των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

Προχποκζςεισ λειτουργίασ ςτο εςωτερικό των καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  

 
 
 
 
 
 
 

 

Όταν θ διάκεςθ των γευμάτων γίνεται με τθ διαδικαςία του μπουφζ, τότε 
πραγματοποιείται από υπαλλιλουσ-ςερβιτόρουσ τθσ επιχείρθςθσ, χωρίσ να 
ζρχεται ςε επαφι ο πελάτθσ με τα ςκεφθ ςερβιρίςματοσ και μεταξφ των 
προςφερόμενων γευμάτων και των καταναλωτών τοποκετείται διαφανζσ 
πζταςμα, προκειμζνου να καλφπτει το ςφνολο τθσ επιφάνειασ των 
γευμάτων και με άνοιγμα ικανό να πραγματοποιείται με αςφάλεια το 
ςερβίριςμα των καταναλωτών. 

Η απόςταςθ μεταξφ των εξυπθρετοφμενων ςτον μπουφζ ορίηεται τα 1,5 
μζτρα. 

Συςτινεται όπου δφναται, να προςφζρονται ζτοιμοι ςυνδυαςμοί προϊόντων 
π.χ. φροφτα, γλυκά. 

 

 

Eιδικζσ διατάξεισ ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων και τθν προςφορά 
γευμάτων από υπθρεςίεσ τφπου catering και για τθ λειτουργία των εςτιατορίων. 
 

       ΚΑΔ 
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92.00 
56.30.10.05 
56.30.10.08 

 
 
 

Ειδικζσ Απαιτιςεισ 
 

       ΚΑΔ 

 

Ο μζγιςτοσ επιτρεπόμενοσ αρικμόσ πελατϊν ορίηεται ωσ ο αρικμόσ 
που προκφπτει από τθν αναλογία ενόσ πελάτθ ανά 2,20 τ.μ. 
ςυνολικισ αδειοδοτοφμενθσ επιφάνειασ. 

Ανάπτυξθ διαφανοφσ ι μθ, πετάςματοσ μεταξφ των κζςεων των 
παικτών. 

 

Λειτουργία ςτον εςωτερικό χϊρο των υπθρεςιϊν τυχερϊν παιχνιδιϊν και ίντερνετ καφζ.  



Επάνοδοσ ςτθν Εργαςία: Απαςχολοφμενοι & Εμπορικζσ Επιχειριςεισ 

 

 

Απαςχολοφμενοι που 
δεν εργάηονταν με 

κρατικι εντολι  

(690.218)   

Επιςτρζφουν ςτθν 
εργαςία 

89.060 

 

13 %  

 

 

Εμπορικζσ Επιχειριςεισ 
των οποίων ανεςτάλθ θ 
λειτουργία με κρατικι 

εντολι  

(260.633)   

Επαναλειτουργοφν 

63.125 

   

24%  

6ο & 7ο Στάδιο – Από 6 Ιουνίου ζωσ 1 Ιουλίου 

15 
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1ο – 7ο Στάδιο 

580.416 89.060   
669.476 

(97%) 

2) Εμπορικζσ επιχειριςεισ που επαναλειτουργοφν 

[1ο – 5ο Στάδιο + 

1) Απαςχολοφμενοι που επιςτρζφουν ςτθν εργαςία 

*Σφνολο+ 

186.096 63.125   
249.221 

(95%) 

[6ο – 7ο  Στάδιο + 



Υποςπγείο  

Ανάπηςξηρ και Επενδύζεων 
 

 

 

 

 


