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                                                                                   Αρ. Πρωτ. 913 

 

 

 Δελτίο Τύπου  

 

Θέμα:  Τρόποι λειτουργίας της αγοράς από 14 Δεκεμβρίου  έως 7 Ιανουαρίου.  

 

Από τον Εμπορικό Επιχειρηματικό Σύλλογο Επαρχίας Φαρσάλων 

ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η απόφαση (Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020)  

για τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από 14/12/20  καθώς και για το πως θα 

λειτουργήσει η παράδοση και παραλαβή εκτός καταστήματος (click away). 

 

1. Λιανεμπόριο  

Αναστολή λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων του λιανικού 

εμπορίου της παρ. 3, εξαιρουμένης της παρακάτω διαδικασίας: 

 

α) Εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή 

τηλεφωνικής παραγγελίας (click away). 

 

β) Καταχώρηση της παραγγελίας από την επιχείρηση και αποστολή στον 

πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς (προπληρωμένη 

παραγγελία) είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα εξής στοιχεία: 

βα) επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου της επιχείρησης, 

ββ) χρονικό διάστημα παραλαβής που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) 

ώρες συνολικά. 

γ) Παραλαβή από ένα (1) άτομο και μόνο από ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό 

χώρο των καταστημάτων. 

Πληρωμή μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή. 

 

δ) Κατά την παραλαβή: 

δα) τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο (2) μέτρων μεταξύ πελατών, 

δβ) μέγιστος αριθμός ατόμων στην αναμονή: εννέα (9) άτομα και 

δγ) μέγιστος χρόνος παραμονής στο σημείο παραλαβής: δέκα (10) λεπτά. 

 

Για τις μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν μόνο με 

τηλεφωνική παραγγελία  , συστήνουμε να αναρτούν πινακίδες στα μαγαζιά 

τους, με τις οποίες ενημερώνουν τους καταναλωτές ότι μπορούν να βγάζουν 
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φωτογραφία τη βιτρίνα και τις τιμές, ώστε στη συνέχεια να κάνουν 

παραγγελίες. 

 

• Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες. 

 

Τα καταστήματα πώλησης καπνικών και ψιλικών προϊόντων δύνανται να 

λειτουργούν έως τις 21.00. 

 

• Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με κύριο 

κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την 4η Δεκεμβρίου 2020 αμιγώς 

εποχικών χριστουγεννιάτικων ειδών, ως εξής: 

α) Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται 

στα χριστουγεννιάτικα δέντρα/ΚΑΔ 47.59.56.16, 

β) λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων/ΚΑΔ 

47.65.67.02, 

γ) λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά/ΚΑΔ 47.65.67.06, 

δ) λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών 

κ.λπ./ΚΑΔ 47.65.67.07. 

 

• Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τους παραπάνω ΚΑΔ ως 

δευτερεύοντες να πωλούν τα εν λόγω προϊόντα. 

 

• Επιτρέπεται το λιανικό εμπόριο βιβλίων από εξειδικευμένα καταστήματα με 

κύριο ΚΑΔ 47.61 υπό τις εξής προϋποθέσεις: 

 

α) Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον. 

 

β) Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020. 

 

γ) Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ..  

 

δ) Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

 

2. Καταστήματα Τροφίμων  

 

Το ωράριο των καταστημάτων τροφίμων επεκτείνεται έως τις 21:00 μμ αντί 

20:30. Τα καταστήματα τροφίμων έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν τις 

Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020. 

 

• Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές  20 και 27 Δεκεμβρίου 2020. 

• Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον. 

• Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων. 

• Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, όπου 

υφίστανται, με ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος απολύμανσης, το 

οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές. 
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3.Κομμωτήρια 

 

Λειτουργούν οι υπηρεσίες με τους εξής ΚΑΔ: 

α) τις υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού/ΚΑΔ 

96.02.10 

β) τις υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών/ΚΑΔ 96.02.11 

γ) τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί 

μέχρι και δύο (2) τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.01 

δ) τις υπηρεσίες κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί 

πάνω από δύο τεχνίτες κομμωτές/ΚΑΔ 96.02.11.02 

ε) τις υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών/ΚΑΔ 96.02.12 

στ) τις υπηρεσίες κουρείου/ΚΑΔ 96.02.12.01 

ζ) τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και 

δύο (2) τεχνίτες/ ΚΑΔ 96.02.12.02 

η) τις υπηρεσίες κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από 

δύο (2) τεχνί-τες/ΚΑΔ 96.02.12.03 

 

και με τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 

- Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 15 τ.μ. επιπλέον. 

 

- Απόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας. 

 

- Οι πελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου ή 

ηλεκτρονικών μέσων. 

 

- Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να 

συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος 

επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. 

 

- Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020. 

 

- Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7 π.μ. έως τις 9 μ.μ.. 

 

- Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων ενημερώνει 

τους καταστηματάρχες και το καταναλωτικό κοινό , ότι για τα καταστήματα 

που λειτουργούν και δεν βρίσκονται σε αναστολή,  συνεχίζει να ισχύει το 

χειμερινό ωράριο που έχει εκδώσει ο Εμπορικός Σύλλογος και κατά τη 

διάρκεια των εορτών με τη δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20 & 27 

Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

 

 

 Εκ του Συλλόγου. 


