
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22865 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.

22439/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-

ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτει-

ας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απρι-

λίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1441). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), 

η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 

θ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180),

ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ια. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιγ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) και

ιδ. της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/9.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρα-
τείας και Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυ-
νο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέ-
ρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 
19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1441).

3. Τις από 7.4.2021 και 9.4.2021 εισηγήσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.

4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των ισχυόντων έκτακτων 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίν-
δυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της 
τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης και των έκτα-
κτων καιρικών συνθηκών της Χώρας.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.22864/12.4.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
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οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Στο σημείο 56 της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1 

της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22439/9.4.2021 (Β’ 1441) 
κοινής υπουργικής απόφασης ορίζονται αναλυτικότερα 
οι επιμέρους εξαιρέσεις στους τετραψήφιους κωδικούς 
αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τις υπηρεσίες τυχε-
ρών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Στο τέλος της περ. β) 
της παρ. 3 του ιδίου άρθρου της ως άνω κοινής υπουρ-
γικής απόφασης προστίθεται η αναστολή λειτουργίας 
δύο νέων ΚΑΔ (47.82 και 47.89) με αριθμούς 5 και 6 μόνο 
για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας και μετά την περ. γ) της παρ. 3 του 
ιδίου άρθρου της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης 
προστίθεται περ. δ) αναφορικά με τη λειτουργία των επι-
χειρήσεων οπτικών, ακουστικών βαρηκοΐας, περουκών 
και ποστίς μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η παρ. 3 αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«3. α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία 
των παρακάτω δραστηριοτήτων:

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστή-
ματα, εκτός από εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών 
ειδών γενικά (47.19.10.01) και εκμετάλλευση περιπτέρου 
(47.19.10.02) και με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προα-
γοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή 
τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός 
καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις 
υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθο-
ρισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.19. 

2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, πε-
ριφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσε-
ως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρο-
νικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και 
τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως κα-
θορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.41.

3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρω-
μής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και 
αντικατάστασης κινητών συσκευών, τις υπηρεσίες της 
εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών 
μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για πα-
ραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού 
(click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ 

αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή 
τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστή-
ματος (click inside)/ΚΑΔ 47.42.

4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσε-
ως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρο-
νικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και 
τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως κα-
θορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.43.

5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊό-
ντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της 
εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών 
μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για πα-
ραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού 
(click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ 
αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή 
τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστή-
ματος (click inside)/ΚΑΔ 47.51.

6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσε-
ως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρο-
νικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και 
τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως κα-
θορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.52.

7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων 
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνι-
κού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), 
τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπι-
λογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος 
κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη 
διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με 
ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά 
εντός καταστήματος (click inside)/ΚΑΔ 47.53.

8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσε-
ως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρο-
νικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και 
τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως κα-
θορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.54.

9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
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με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνι-
κού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), 
τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπι-
λογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος 
κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη 
διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με 
ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά 
εντός καταστήματος (click inside)/ΚΑΔ 47.59.

10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσε-
ως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρο-
νικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και 
τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως κα-
θορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.61.

11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της 
εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών 
μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για πα-
ραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού 
(click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ 
αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή 
τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστή-
ματος (click inside)/ΚΑΔ 47.62.63.

12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσε-
ως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρο-
νικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και 
τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως κα-
θορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.63.

13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως 
προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονι-
κής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και 
τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως κα-
θορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.64. 

14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως 
προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονι-
κής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και 
τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως κα-

θορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.65. 

15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα κα-
ταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προ-
επιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος 
κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη 
διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με 
ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά 
εντός καταστήματος (click inside)/ΚΑΔ 47.71.

16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων 
ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της 
εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών 
μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για πα-
ραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού 
(click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ 
αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή 
τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστή-
ματος (click inside)/ΚΑΔ 47.72.

17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλω-
πισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από τις 
υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλο-
γής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής πα-
ραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος 
κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη 
διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού 
με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παρλαβή/αγορά 
εντός καταστήματος (click inside)/ΚΑΔ 47.75.

18. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λι-
πασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσε-
ως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρο-
νικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και 
τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως κα-
θορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.76.

19. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξει-
δικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως 
προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονι-
κής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και 
τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως κα-
θορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.77.

20. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξει-
δικευμένα καταστήματα, εκτός από τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ 
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οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως 
προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονι-
κής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά 
εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και 
τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως κα-
θορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 47.78. 

21. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε κα-
ταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop 
κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προαγοράς/προ-
επιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος 
κατόπιν ραντεβού (click away) και τις υπηρεσίες με τη 
διαδικασία του εξ αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με 
ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά 
εντός καταστήματος (click inside)/ΚΑΔ 47.79.

22. Δραστηριότητες υπηρεσιών κατασκήνωσης (κά-
μπινγκ)/ΚΑΔ 55.30.11.00.

23. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινη-
τών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες 
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και 
το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10.

24. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκ-
δηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.

25. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπη-
ρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 
τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες 
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπονται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων 
και το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.

26. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση 
τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων 
(delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κα-
τάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπονται η 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/
ΚΑΔ 56.30. 

27. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ται-
νιών/ΚΑΔ 59.13.11.02.

28. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών 
ταινιών/ΚΑΔ 59.14.

29. Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο διαδίκτυο 
(σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)/ΚΑΔ 
61.90.10.07.

30. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και 
αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονι-
κού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της εξ αποστάσεως προα-
γοράς/προεπιλογής των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή 
τηλεφωνικής παραγγελίας για παραλαβή/αγορά εκτός 
καταστήματος κατόπιν ραντεβού (click away) και τις 
υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ αποστάσεως καθο-
ρισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο 
για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside)/
ΚΑΔ 77.21.

31. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 
με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της 
εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών 
μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για πα-
ραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού 
(click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ 
αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή 
τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστή-
ματος (click inside)/ΚΑΔ 77.22.

32. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθω-
σης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13.

33. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 
77.39.19.03.

34. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και 
εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.

35. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, 
υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρε-
σίες κρατήσεων π.δ.κ.α./ΚΑΔ 79.90.39.

36. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/
ΚΑΔ 82.30.

37. Προσχολική εκπαίδευση με εξαίρεση την εξ’ απο-
στάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.10.

38. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπονητή 
αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλή-
ματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α’ κατηγορία 
καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και Α’ και Β’ κατηγορίας 
ποδοσφαίρου (Superleague Ι και ΙΙ) και σε Ολυμπιακούς 
και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 85.51.

39. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.52.

40. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/
ΚΑΔ 85.53.

41. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή 
και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.59. 

42. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης 
σε ηλικιωμένους/ΚΑΔ 88.10.11. 

43. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιω-
μένων/ΚΑΔ 88.10.12. 

44. Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών με εξαίρεση τις υπηρεσίες ημερήσιας φροντί-
δας για παιδιά και νέους με αναπηρία (ΚΑΔ 88.91.12) και 
τις υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 
88.91.13.03)/ΚΑΔ 88.91.

45. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.
46. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του 

θεάματος/ΚΑΔ 90.02.
47. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.
48. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.
49. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.
50. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.
51. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς 

δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.
52. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακεί-

ων/ΚΑΔ 91.01. 
53. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.
54. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και πα-

ρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών με εξαίρεση τους 
ανοικτούς αρχαιολογικούς χώρους/ΚΑΔ 91.03.
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55. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων 
και φυσικών βιοτόπων, υπό τους ειδικότερους όρους του 
σημείου 32 του πίνακα της παρ. 1Β/ΚΑΔ 91.04. 

56. Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθ-
μούς και μπίγκο (ΚΑΔ 92.00.13), τις υπηρεσίες πλανόδι-
ας διάθεσης λαχείων (ΚΑΔ 92.00.13.01), τις υπηρεσίες 
πρακτορείου λαχείων (ΚΑΔ 92.00.13.02), τις υπηρεσί-
ες πρακτορείου ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΞΥΣΤΟ, ΠΡΟΤΟ 
EXTRA 5 SUPER 3 και παρόμοιων (ΚΑΔ 92.00.13.03), 
τις υπηρεσίες πωλητή λαχείων (ΚΑΔ 92.00.13.04), άλ-
λες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ 92.00.19), τις 
υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ, Πάμε Στοίχημα και 
ιπποδρομιακού στοιχήματος (ΚΑΔ 92.00.29.01), καθώς 
και τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-
line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14) και τις υπηρεσίες στοιχη-
μάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.21)/
ΚΑΔ 92.00, υπό τους ειδικότερους όρους του σημείου 
33 του πίνακα της παρ. 1Β.

57. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς 
τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους 
ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση: α) τις εγκαταστάσεις 
όπου διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων 
Superleague Ι και Superleague ΙΙ, ομάδων που συμμε-
τέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της 
Football League και πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναι-
κών Α’ εθνικής, στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σάλας Α’ 
εθνικής και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Γ’ εθνικής, 
στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης αν-
δρών (Βasket league), Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης 
γυναικών και Α2 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών, 
στο πρωτάθλημα Α’ κατηγορίας πετοσφαίρισης ανδρών 
και γυναικών (Volleyleague ανδρών και γυναικών), στο 
πρωτάθλημα Α1 κατηγορίας υδατοσφαίρισης ανδρών 
και γυναικών και Α1 κατηγορίας χειροσφαίρισης ανδρών 
και γυναικών, β) τις εγκαταστάσεις όπου προπονούνται 
αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παρα-
ολυμπιακούς αγώνες, γ) τους προπονητές που παρέχουν 
υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα/ΚΑΔ 93.11.

58. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρε-
ση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην 
Superleague Ι και Superleague ΙΙ, στο πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου ανδρών της Football League και πρωτά-
θλημα ποδοσφαίρου γυναικών Α’ εθνικής, στο πρωτά-
θλημα ποδοσφαίρου σάλας Α’ εθνικής και στο πρωτά-
θλημα ποδοσφαίρου Γ’ εθνικής, στο πρωτάθλημα της Α’ 
κατηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών (Βasket league), 
Α1 κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών και Α2 κα-
τηγορίας καλαθοσφαίρισης ανδρών, στο πρωτάθλημα 
της Α’ κατηγορίας πετοσφαίρισης ανδρών και γυναικών 
(Volleyleague ανδρών και γυναικών), Α1 κατηγορίας 
υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και Α1 κατηγο-
ρίας χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, καθώς και σε 
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.

59. Εγκαταστάσεις γυμναστικής εξαιρουμένης της δυ-
νατότητας εξ αποστάσεως άσκησης με ψηφιακά μέσα/
ΚΑΔ 93.13. 

60. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση υπη-
ρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων 

ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριό-
τητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται με 
αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και σε 
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.19.

61. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θε-
ματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.

62. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγω-
γίας/ΚΑΔ 93.29.

63. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες 
που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο 
και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε 
θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινω-
νικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.

64. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέ-
ντρων αισθητικής, εξαιρουμένων των υπηρεσιών κομ-
μωτηρίων και άλλων υπηρεσιών καλλωπισμού (ΚΑΔ 
96.02.10), των υπηρεσιών κομμωτηρίων γυναικών και 
κοριτσιών (ΚΑΔ 96.02.11), των υπηρεσιών κομμωτηρίου 
και καλλωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί μέχρι και 
δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.01), των υπηρε-
σιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναικών, που 
απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 
96.02.11.02), των υπηρεσιών κομμωτηρίων και κουρεί-
ων ανδρών και αγοριών (ΚΑΔ 96.02.12), των υπηρεσιών 
κουρείου (ΚΑΔ 96.02.12.01), των υπηρεσιών κουρείου ή 
κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) 
τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.02), των υπηρεσιών κουρείου ή 
κομμωτηρίου ανδρών, που απασχολεί πάνω από δύο (2) 
τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.03), των υπηρεσιών αισθητικών 
και υπηρεσιών περιποίησης νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.00), 
των υπηρεσιών αισθητικού αρωματοθεραπείας (ΚΑΔ 
96.02.13.01), των υπηρεσιών εργαστηρίου αισθητικής 
προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής) [ΚΑΔ 
96.02.13.02], των υπηρεσιών μακιγιέρ - αισθητικού (ΚΑΔ 
96.02.13.03), των υπηρεσιών μανικιούρ  - πεντικιούρ 
(ΚΑΔ 96.02.13.04) και των υπηρεσιών ποδολογίας και 
καλλωπισμού νυχιών (ΚΑΔ 96.02.13.05)/ΚΑΔ 96.02. 

65. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευε-
ξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 
96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων 
με εξαίρεση την άσκηση (ΚΑΔ 96.04.10.02), των υπηρε-
σιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (ΚΑΔ 
96.04.10.06), καθώς και της εξ αποστάσεως συμβουλευ-
τικής/ΚΑΔ 96.04.

66. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/
ΚΑΔ 96.09.19.06.

67. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.), τις υπηρεσίες της 
εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής των αγαθών 
μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας για πα-
ραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος κατόπιν ραντεβού 
(click away) και τις υπηρεσίες με τη διαδικασία του εξ 
αποστάσεως καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή 
τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστή-
ματος (click inside)/ΚΑΔ 96.09.19.08.

68. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 
96.09.19.09.
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69. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12. 
70. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. 

(για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)/
ΚΑΔ 96.09.19.16.

71. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος 
(piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17.

72. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν 
με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λια-
νικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» 
(shops-in a-shop), εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπο-
ρικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σού-
περ μάρκετ και των φαρμακείων υπό την προϋπόθεση 
ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. 

β) Ειδικώς στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου της 
περ. α) της παρ. 1Α και του πίνακα της παρ. 1Β αναστέλ-
λεται επιπλέον η λειτουργία των παρακάτω δραστηρι-
οτήτων:

1. Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ), εξαιρουμένων των 
υπηρεσιών που προσφέρονται εντός των κέντρων φυ-
σικοθεραπείας και των μονάδων υγείας/ΚΑΔ 86.90.13.02. 

2. Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών/ΚΑΔ 
86.90.19.03.

3. Δραστηριότητες κομμωτηρίων και κουρείων εξαι-
ρουμένων των υπηρεσιών κομμωτηρίων και άλλων υπη-
ρεσιών καλλωπισμού (ΚΑΔ 96.02.10), των υπηρεσιών 
κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών (ΚΑΔ 96.02.11), 
των υπηρεσιών κομμωτηρίου και καλλωπιστηρίου γυναι-
κών, που απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες κομμωτές 
(ΚΑΔ 96.02.11.01), των υπηρεσιών κομμωτηρίου και καλ-
λωπιστηρίου γυναικών, που απασχολεί πάνω από δύο 
(2) τεχνίτες κομμωτές (ΚΑΔ 96.02.11.02), των υπηρεσιών 
κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών (ΚΑΔ 
96.02.12), των υπηρεσιών κουρείου (ΚΑΔ 96.02.12.01), 
των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που 
απασχολεί μέχρι και δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.02), 
των υπηρεσιών κουρείου ή κομμωτηρίου ανδρών, που 
απασχολεί πάνω από δύο (2) τεχνίτες (ΚΑΔ 96.02.12.03), 
των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ (ΚΑΔ 96.02.13.04) 
και υπηρεσιών ποδολογίας και καλλωπισμού νυχιών 
(ΚΑΔ 96.02.13.05)/ΚΑΔ 96.02. 

4. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία εξαι-
ρουμένης της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής/ΚΑΔ 
96.04.

5. Μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναστολή λειτουρ-
γίας του λιανικού εμπορίου κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον 
(e-shop κ.λπ.)/ΚΑΔ 47.82.

6. Μόνο για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναστολή λειτουργίας 
του λιανικού εμπορίου άλλων ειδών σε υπαίθριους πά-
γκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας 
και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κ.λπ.)/ΚΑΔ 47.89. 

γ) Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την 
παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των περ. α) 
και β). 

δ) Ειδικώς στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν αποκλει-
στικά κατόπιν ραντεβού οι επιχειρήσεις οπτικών, ακου-
στικών βαρηκοΐας, περουκών και ποστίς.».

2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και 
τις 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6.00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί 

Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης 
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας Εργασίας και 
του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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