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Θέμα: Άνοιγμα Καταστημάτων – Εγκύκλιος Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

 

 

Αγαπητοί  συνάδελφοι,  

 

Ενόψει του σημερινού ανοίγματος των εμπορικών καταστημάτων, η Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή προέβη χθες στην έκδοση της υπ’ 

αριθμ. 43083/3-5-2020 ενημερωτικής εγκυκλίου (το γράφημα της οποίας 

επισυνάπτεται στην παρούσα), όπου επεξηγούνται λεπτομερώς τα ειδικότερα 

ισχύοντα ως προς τις συνθήκες λειτουργίας των εμπορικών επιχειρήσεων από 

σήμερα, Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το ερχόμενο Σάββατο, 9 Μαΐου. 

 

Βάσει αυτής, οι ΚΑΔ που επιτρέπεται να ανοίξουν σήμερα είναι οι εξής: 

 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 ανθέων.  

 71.20 - Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων.   

 96.02 - Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής. 

 96.09. 19.08 - Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων.  

 Καταστήματα οπτικών και πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας. 

 

Σε ότι αφορά το ωράριο των καταστημάτων, θα ισχύσουν τα ακόλουθα: 

 Το ωράριο καταστημάτων λιανικού εμπορίου ισχύει το θερινό ωράριο 

ως είχε πριν το καθολικό  κλείσιμο των καταστημάτων.  

 Το ωράριο των σούπερ μάρκετ παραμένει προς το παρόν ως έχει: Από 

Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00 έως 21:00 και το Σάββατο από 7:00 έως 

20:00.   



Καναδά 24 Φάρσαλα, 40300, Τηλ: 2491026511- 2491026512, FAX: 2491026512, 

Email: esfarsala@yahoo.gr , website: www.esfarsalon.gr 

 

 Για τα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής, το ωράριο μπορεί να 

είναι διευρυμένο: Δευτέρα έως Παρασκευή από 7:00 έως 22:00 και το 

Σάββατο από 7:00 π.μ. έως 21:00. 

 

Σε ότι αφορά την χρήση μάσκας:  

 Στα σούπερ μάρκετ και στα καταστήματα τροφίμων είναι υποχρεωτική 

για το προσωπικό και συστήνεται για τους πελάτες.   

 Στα καταστήματα λιανικής συστήνεται τόσο για το προσωπικό όσο και 

για τους πελάτες. 

 Στα κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής είναι υποχρεωτική για το 

προσωπικό και συστήνεται για τους πελάτες. 

 Σε όποιο κατάστημα υπάρχει ανελκυστήρας, είναι υποχρεωτική τόσο για 

το προσωπικό όσο και για τους πελάτες. 

 

Σε αναστολή λειτουργίας παραμένουν όσα από τα παραπάνω καταστήματα 

βρίσκονται εντός εμπορικού κέντρου ή mall.  Ως εμπορικό κέντρο, σύμφωνα 

με την ΠΟΛ 1056/2009, νοείται το ακίνητο που έχει συνολική επιφάνεια 

τουλάχιστον 4.000 τ.μ. σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, λειτουργεί υπό ενιαία 

διαχείριση και οι χώροι του εκμισθώνονται τουλάχιστον σε 15 διαφορετικές 

επιχειρήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εμπορικά καταστήματα.  

Παραμένει ο κανόνας του ενός πελάτη ανά 15 τ.μ. σε όλες τις επιχειρήσεις 

τροφίμων, της απόστασης των 1,5 μέτρων μεταξύ πελατών, καθώς και του μη 

σχηματισμού ουράς άνω των 5 ατόμων. 

 

Για τις λοιπές επιχειρήσεις, τα μέτρα απόστασης καθορίζονται ως εξής: 

 Έως 20 τ.μ. - 4 άτομα.  

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

άνω των 20 έως 100 τ.μ.  

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

των 100 τ.μ.  

 Σε καταστήματα άνω των 300 τ.μ. που αναπτύσσονται σε επίπεδα, ισχύει 

το κριτήριο επιπέδων, ήτοι 1 άτομο ανά 10 τ.μ. ανά όροφο. 

 Στους ανελκυστήρες, εκτός από την υποχρεωτική χρήση μάσκας, θα 

τηρηθεί οπωσδήποτε το κριτήριο του 40% της πληρότητας. 

 

Για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε αμέσως.  Παραμένουμε στην 

διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση. 

 

 

            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Για το Δ.Σ. 

Του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων 

 

 

Ο Πρόεδρος  Ο Γεν. Γραμματέας 

 

         Πιτσάβας Γεώργιος                                                   Τσούλης Ιωάννης 

 


