
Επιχειρήσεις, δραστηριότητες, δομές, εργασίες, κ.λπ. 
Χρονικό 

διάστημα 
ισχύος 

Αποφάσεις/εγκύκλιοι 

   
Παρουσία κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που 
λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της Επικράτειας, σε 
κλειστούς και ανοιχτούς χώρους 

Από 9.3.2020 
έως και 

22.3.2020 
ΚΥΑ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.15954/2020 (ΦΕΚ 

Β' 726/08-03-2020) Χώροι διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων στο 
σύνολο της Επικράτειας 

Από 9.3.2020 
έως και 5.4.2020 

Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) 
όλης της χώρας 

Από 9.3.2020 
έως και 5.4.2020 

   
Οργανωμένες εκπαιδευτικές εκδρομές εντός Ελλάδος Από 9.3.2020 

έως και 
22.3.2020 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 15956/2020 (ΦΕΚ Β' 
727/08-03-2020) 

   
Χώροι καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ανοικτών και 
κλειστών, σε όλη την Επικράτεια με συμμετοχή κοινού 
άνω των 1000 ατόμων 

Από 10.3.2020 
έως και 

24.3.2020 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16395/2020 (ΦΕΚ Β' 
2317/10-08-2012) 

   
Κλειστών και ανοικτών χώρων αθλητικών 
εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, 
για ατομικά και ομαδικά αθλήματα, εφόσον στον 
αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος 
βρίσκονται συνολικά περισσότερα από 60 άτομα 

Από 10.3.2020 
έως και 

24.3.2020 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16837/2020 (ΦΕΚ Β' 
782/10-03-2020) 

   
Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, πλην των 
διοικητικών λειτουργιών και υπηρεσιών αυτών 

Από 11.3.2020 
έως και 

24.3.2020 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/2020 (ΦΕΚ Β' 
783/10-03-2020) 

Σχολικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
νηπιαγωγείων, ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και λοιπών 
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και 
ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και 
βαθμού της χώρας, ως εξής: α) των πάσης φύσεως 
εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες 
πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία, β) της 
λειτουργίας των βιβλιοθηκών, των αιθουσών 
κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των 
αναγνωστηρίων, των εστιατορίων και κυλικείων, των 
αθλητικών εγκαταστάσεων και εν γένει κάθε χώρου 
συνάθροισης κοινού στις ανωτέρω δομές 
Τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση 
εξαιρούνται:  
α) οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες, καθώς 
και, κατά περίπτωση,  
β) οι ερευνητικές δραστηριότητες,  
γ) η λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας και  
δ) η λειτουργία των εστιών στέγασης 

Λίστα των επιχειρήσεων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους 



   
Θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, στο σύνολο της 
Επικράτειας 

Από 13.3.2020 
έως και 

27.3.2020 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/2020 (ΦΕΚ Β' 
833/12-03-2020) 

Παιδότοπων στο σύνολο της Επικράτειας  
Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας παιδότοπων 
που λειτουργούν σε χώρους άσκησης διαφορετικής 
δραστηριότητας, περιλαμβάνει αποκλειστικά και 
μόνο τους παιδότοπους 

  

Δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών 
σχολών εκμάθησης αθλημάτων, κολυμβητηρίων 
κλειστών και ανοικτών, στο σύνολο της Επικράτειας 

  

   
Δημόσιων συνεδριάσεων του Συμβουλίου της 
Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων της Χώρας, με εξαίρεση αυτές που 
αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής 
προστασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων 

Από 13.3.2020 
έως και 

27.3.2020 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (ΦΕΚ Β' 
833/12-03-2020) 

Δημόσιων συνεδριάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
πλην αυτών που αφορούν την παροχή προσωρινής 
δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση 
αποφάσεων, καθώς και αυτών του VI Τμήματος και 
του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης μόνο 
για υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος 

  

Πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και 
εισαγγελιών της Χώρας (δείτε λεπτομέρειες και 
εξαιρέσεις στην ΚΥΑ) 

  

Κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής 
δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών 
Λειτουργών 

  

   
Εστιατόρια και κινητές μονάδες εστίασης και 
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering), παροχής 
ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, 
καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.), με 
εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή 
προϊόντων (delivery, room service κ.λπ.) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take-away), 
στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά. 
Εξαιρούνται τα εστιατόρια, τα αναψυκτήρια, καφέ 
μπαρ, καφενεία, καφετέριες και κέντρα διασκέδασης 
που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον 
εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά, καθώς 
και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα 
αποφυγής συνωστισμού 

Από 14.3.2020 
έως και 

27.3.2020 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/2020 (ΦΕΚ  B’ 
855/13.03.2020) 

Αίθουσες θεαμάτων και χώρων συναφών 
δραστηριοτήτων   

Δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές βιβλιοθήκες, 
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε), αναγνωστήρια 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους και των 

  



αρχειοφυλακείων 
Μουσεία, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων και 
κτιρίων, καθώς και παρόμοιες πόλοι έλξης 
επισκεπτών 

  

Ιδιωτικές επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών και 
στοιχημάτων (καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών, 
πρακτορείων κ.λπ.) με εξαίρεση των δραστηριοτήτων 
των πλανόδιων πωλητών, καθώς και των υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων σε διαδικτυακή 
(on-line) σύνδεση 

  

Αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις 
γυμναστικής, καθώς και των αθλητικών ομίλων, με 
εξαίρεση των αθλητών και ομάδων που 
προετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
τρέχοντος έτους 

  

Θεματικά πάρκα (πάρκα ψυχαγωγίας, λούνα παρκ, 
πανηγύρια, εκθέσεις εμπορικού χαρακτήρα κ.λπ.), με 
εξαίρεση τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους 
αναψυχής και τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους 
άθλησης για μεμονωμένη άθληση 

  

Χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας, ντισκοτέκ, 
σφαιριστηρίου, χώρων συναφών ψυχαγωγικών 
παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κ.λπ.), καθώς και χώρων 
όπου προσφέρονται άλλες υπηρεσίες θεάματος 

  

Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, καθώς και 
χώροι παροχής υπηρεσιών φυσικής ευεξίας   

Χώροι παροχής προσωπικών υπηρεσιών, ήτοι 
υπηρεσιών δερματοστιξίας (τατουάζ) και υπηρεσιών 
τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) 

  

Προσωπικές υπηρεσίες ιερόδουλων   
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με 
συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα εντός 
καταστήματος» (shop-in-a-shop), που βρίσκονται σε 
εκπτωτικά καταστήματα (outlet), καθώς και των 
εμπορικών κέντρων και των εκπτωτικών χωριών. 
Εξαιρούνται υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές, τα 
σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία που βρίσκονται 
εντός των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που 
λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου 
«κατάστημα εντός καταστήματος» (shop-in-a-shop), 
που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), 
καθώς και σε εμπορικά κέντρα και σε εκπτωτικά 
χωριά 

  

Στις παραπάνω επιχειρήσεις δεν απαγορεύεται η 
διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού 
 
Δείτε λεπτομέρειες και εξαιρέσεις στην ΚΥΑ 

  

   
Κύρια και μη κύρια τουριστικά καταλύματα εποχικής 
λειτουργίας 

Από 15.3.2020 
έως και 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 18152/2020 (ΦΕΚ B’ 
857/14.03.2020) 



30.4.2020 
Τα ήδη λειτουργούντα από τα παραπάνω κατά τις 
14.3.2020 τουριστικά καταλύματα 

Από 23.3.2020 
έως και 

30.4.2020 
   
Οργανωμένες παραλίες (δημόσιες, δημοτικές και 
ιδιωτικές), στο σύνολο της Επικράτειας 

Από 15.3.2020 
έως και 

29.3.2020 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/2020 (ΦΕΚ B' 
859/14-03-2020) 

Χιονοδρομικά κέντρα στο σύνολο της Επικράτειας 
Αγορές των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 
(αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις, 
Κυριακάτικες αγορές, κ.λπ.) 
   
Αεροπορικές, σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις 
με τη Βόρεια Μακεδονία 

Από 15.3.2020 
και ώρα 15:00 

έως και 
15.4.2020 και 

ώρα 15:00 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18170/2020 (ΦΕΚ Β' 
860/15-03-2020) 

Αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις με την Ιταλία, 
περιλαμβανομένου του κατάπλου στην ελληνική 
Επικράτεια ιδιωτικών σκαφών αναψυχής 
Αεροπορικές συνδέσεις με την Ισπανία 
Κατάπλους επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας 
αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων 
αναψυχής) σε ελληνικά λιμάνια και της με 
οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα 
σκάφη αυτά 
Δείτε λεπτομέρειες και εξαιρέσεις στην σχετική ΚΥΑ 
   
Εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων της χώρας 

Από 16.3.2020 
έως και 

27.3.2020 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.18176/2020 (ΦΕΚ B' 
864/15-03-2020) 

Νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια 
διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον 
των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της 
παραγραφής των συναφών αξιώσεων 
Εργασίες των δικαστικών σχηματισμών του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου 
Νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια 
διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον 
των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, καθώς επίσης της παραγραφής των 
συναφών αξιώσεων 
Πολιτικά δικαστήρια, ποινικά δικαστήρια και 
εισαγγελίες της χώρας, 
Κάθε εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα 
της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών 
Δείτε λεπτομέρειες και εξαιρέσεις στην σχετική ΚΥΑ 
   
Τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών σε 
όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής 
λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού 
και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και 
παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών κ.λπ.) κάθε 
δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και 

Από 16.3.2020 
έως και 

30.3.2020 

ΚΥΑ 2867/Υ1/2020 (ΦΕΚ B’ 
872/16.03.2020) 



χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας 
Δείτε λεπτομέρειες και εξαιρέσεις στην σχετική ΚΥΑ   
   
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα 
καταστήματα, εκτός από είδη ψιλικών 47.19.10.01 και 
περιπτέρων 47.19.10.02, καθώς και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4719). 

Από 18.3.2020 
έως και 

31.3.2020 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 (ΦΕΚ B’ 
915/17.03.2020) 

2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4741). 
3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις 
υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης 
υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών 
συσκευών (ΚΑΔ 4742). 
4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4743). 
5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4751). 
 
6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4752). 
7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων 
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-
shop κτλ.) (ΚΑΔ 4753). 
8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4754). 
9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4759). 
10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4761). 



11. Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο εφημερίδων 47.62.62 και υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4762). 
12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4763). 
13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4764). 
14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4765). 
15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4771). 
16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων 
ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4772). 
17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών 
καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός 
από λιανικό εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, 
μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου, 
τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού, από χαρτί 
47.75.76.19 και υπηρεσιών ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-
shop κτλ.) (ΚΑΔ 4775). 
18. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4777). 
19. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο υλικών καθαρισμού 47.78.84, λιανικό 
εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, 
υγραέριου, άνθρακα και ξυλείας 47.78.85, λιανικό 
εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων π.δ.κ.α. 
47.78.87, λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και 
εξοπλισμού π.δ.κ.α. 47.78.88 και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ’ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 4778). 
20. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε 
καταστήματα (ΚΑΔ 4779). 
21. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε 



υπαίθριους πάγκους και αγορές (ΚΑΔ 4782). 
22. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών 
καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (ΚΑΔ 4789). 
23. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα 
σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520). 
24. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα 
αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530). 
25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και 
κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις 
δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων 
(delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε 
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν 
επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το 
σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610). 
26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621). 
27. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά 
κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, 
καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κτλ.), με εξαίρεση 
τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων 
(delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε 
πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν 
επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το 
σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630). 
28. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών 
ταινιών (ΚΑΔ 5914). 
29. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και 
αθλητικών ειδών, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7721). 
30. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 
με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7722). 
31. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών 
προσωπικής ή οικιακής χρήσης, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 7729). 
32. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 
(ΚΑΔ 8230). 
33. Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών οδηγών, 
εξαιρείται η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (ΚΑΔ 8553). 
34. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς 
δραστηριότητες (ΚΑΔ 9004). 
35. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και 
αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101). 
36. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102). 
37. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και 
παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103). 
38. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων 
και φυσικών βιοτόπων (ΚΑΔ 9104) 



39. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 
(συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών 
λεσχών κτλ.), εξαιρουμένων των υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 
92.00.14) και υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας 
(on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) (ΚΑΔ 9200) 
40. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 
9311). 
41. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων πλην αθλητών 
και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών 
αγώνων 2020 (ΚΑΔ 9312) 
42. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313). 
43. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες πλην αθλητών 
και ομάδων που είναι σε προετοιμασία ολυμπιακών 
αγώνων 2020 (ΚΑΔ 9319). 
44. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων 
θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321). 
45. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329). 
46. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και 
κέντρων αισθητικής (ΚΑΔ 9602). 
47. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία 
(ΚΑΔ 9604). 
48. Λιανικό εμπόριο ανθέων, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767701). 
49. Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ΄οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 
47767703). 
50. Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και 
μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και 
ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 
47767710). 
51. Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων 
και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική χρήση, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-
shop κτλ.) (ΚΑΔ 47767711). 
52. Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή ανθέων, με 
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού 
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.) (ΚΑΔ 
47767712). 
53. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες 
αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002). 
54. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες 
(κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004). 
55. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά 
εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που 



αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή 
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) 
(ΚΑΔ 56292005). 
56. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων 
(ΚΑΔ 94991601). 
57. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών 
(ΚΑΔ 94991602). 
58. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων 
(ΚΑΔ 96091906). 
59. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων (ΚΑΔ 
96091908). 
60. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 
96091909). 
61. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912). 
62. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. 
(για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες 
εκδηλώσεις) (ΚΑΔ 96091916) 
63. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος 
(piercing) (ΚΑΔ 96091917). 
   
Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και 
καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο 
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο 
ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες. 
 

  

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών 
καταστημάτων εντός των λιμανιών και των 
αεροδρομίων της χώρας. 
 

  

Απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων 
λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες 
συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού 
εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» 
(shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά 
καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά 
χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των 
φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 
ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές 
 

  

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων 
δεν απαγορεύεται βάσει των παραπάνω, οι 
διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την 
τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, της 
αναλογίας του ενός ατόμου ανά 10 τ.μ. και την 
ελάχιστη απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ τους. 

  

 
   
Διευκρινήσεις για την επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών 
επιχειρήσεων, στο σύνολο της Επικράτειας, για το 
χρονικό διάστημα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020, 

Από 18.3.2020 
έως και 

31.3.2020 
Εγκύκλιος α.π. 5/18.3.2020 



προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, όπως δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ Β915 
17.3.2020 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024/2020 
   
Απαγόρευση εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων 
τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη 
χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε 
μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, 
θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων. 
Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των 
συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί 
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των 
ανηλίκων τέκνων τους. 

Από 18.3.2020 
και ώρα 06:00 

έως και 
18.4.2020 και 

ώρα 06:00 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19030/2020 (ΦΕΚ B’ 
916/17.03.2020) 

 

Η παραπάνω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: 
α) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και 
επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον 
επιδεικνύουν στα σημεία εισόδου στη χώρα την 
άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα 
στοιχεία που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους 
ιδιότητα και υπό την προϋπόθεση της άμεσης ένταξής 
τους στη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της 
Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι 
οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της 
ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, 
γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, 
δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και 
αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών 
οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς 
και στελέχη των σωμάτων ασφαλείας, 
ε) οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία 
διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς 
και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό 
για τη μεταφορά αυτών, καθώς και, 
στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit). 
   
Απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, 
των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων με την 
ονομασία «Ξενώνες φιλοξενίας νέων» (Youth Hostels) 

Από 19.3.2020 
έως και 

30.4.2020 ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19419/2020 (ΦΕΚ Β 
930/18-03-2020) Τα ήδη λειτουργούντα στις 18.3.2020 από τα 

παραπάνω ξενοδοχειακά καταλύματα στα οποία 
διαμένουν ένοικοι 

Από 22.3.2020 
έως και 

30.4.2020 
   
Απαγόρευση λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης 
υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, των 
σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, των 
επιχειρήσεων παροχής καταδυτικών υπηρεσιών 
αναψυχής, των επιχειρήσεων εκμίσθωσης θαλασσίων 

Από 18.3.2020 
έως και 

20.4.2020 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.19420/2020 (ΦΕΚ Β 
931/18-03-2020) 



 

μέσων αναψυχής, καθώς και των επιχειρήσεων 
εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων 
σκαφών 
   
Περιορισμός εν όλω του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων 
(σκαφών) θαλάσσιας αναψυχής σε ελληνικά λιμάνια, 
προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό 
προορισμό, καθώς και της με οποιονδήποτε τρόπο 
αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά 

Από 19.3.2020 
και ώρα 07:00 

έως και 
19.4.2020 και 

ώρα 07:00 

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 19421/2020 (ΦΕΚ Β 
932/18.3.2020) 

   
Προσαρμογή λειτουργίας, περιορισμός ωρών εισόδου, καθορισμός ωρών λειτουργίας για τις υπηρεσίες του 

υπ. Οικονομικών, τον e-Ε.Φ.Κ.Α., το Σ.ΕΠ.Ε. και τα Κ.Ε.Π. 

Υπηρεσίες 
Χρονικό 

διάστημα 
ισχύος 

Αποφάσεις/εγκύκλιοι/ανακοινώσεις 
 

Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις 
υπηρεσίες του υπ. Οικονομικών (Δ.Ο.Υ., κ.λπ.) Από 16.3.2020 

έως και 
10.4.2020 

ΥΑ 31145 ΕΞ 2020 (ΦΕΚ B' 
866/16.03.2020)  
Εγκύκλιος με α.π. 

31836/2020/17.3.2020 
Συναλλαγές με τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

Δεν έχει 
προσδιοριστεί 

Την από 11.3.2020 ανακοίνωση 
Ε.Φ.Κ.Α. 

Την από 16.3.2020 ανακοίνωση 
Ε.Φ.Κ.Α. 

Περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις 
υπηρεσίες του υπ. Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και στις υπηρεσίες του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) όλης της επικράτειας. 

Από 18.3.2020 
έως και 

10.4.2020 

ΥΑ 12569/4435/2020 (ΦΕΚ Β' 909/17-
03-2020) 

Ώρες λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 

Μέχρι τη 
δημοσίευση 
απόφασης 

άρσης 

ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/32/οικ.7945/2020 
(ΦΕΚ Β' 865/16-03-2020) 

   


