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Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12.12.2020
(ΦΕΚ Β' 5456/12.12.2020)

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 13
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Τα σημαντικότερα σημεία της απόφασης είναι :
1. Το ωράριο των καταστημάτων τροφίμων επεκτείνεται έως τις 21:00 μμ αντί 20:30. Τα
καταστήματα τροφίμων έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν τις Κυριακές 13, 20 και 27
Δεκεμβρίου 2020.
2. Τα μέτρα σχετικά με την παράδοση εκτός / παραλαβή εκτός καταστήματος παραγγελία
(click away) και η λειτουργία του λιανεμπορίου
Λιανεμπόριο
• Αναστολή λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων του λιανικού εμπορίου ,
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.
Ειδικώς κατά την εφαρμογή της περ. (δ), για την προμήθεια αγαθών μέσω της διαδικασίας
προαγοράς/προεπιλογής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away)
ο πολίτης υποχρεούται να φέρει επιπρόσθετα ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο της
προαγοράς (προπληρωμένη παραγγελία) ή σχετικό αποδεικτικό μήνυμα (SMS) ή
το αποδεικτικό της ψηφιακής πλατφόρμας e-Καταναλωτής της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
• Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι τέσσερις (24) ώρες.
Τα καταστήματα πώλησης καπνικών και ψιλικών προϊόντων δύνανται να λειτουργούν έως
τις 21.00.
Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές
επιχειρήσεις .
1. Η πώληση εντός καταστήματος επιτρέπεται μόνο για προϊόντα που σχετίζονται άμεσα με
τον κλάδο της οικοδομής.
2. Η προσέλευση των επαγγελματιών-αγοραστών γίνεται με τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων περί μάσκας, χρήσης απολυμαντικού κατά την είσοδο και τήρησης ελάχιστης
απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
3. Κατά την είσοδο στο κατάστημα οι επαγγελματίες-αγοραστές επιδεικνύουν έγγραφο από
το οποίο αποδεικνύεται η επαγγελματική τους ιδιότητα.
4. Επιτρέπονται πωλήσεις μόνο με έκδοση τιμολογίου και όχι με απόδειξη λιανικής
πώλησης.
5. Η αναλογία επαγγελματιών-αγοραστών στον χώρο έκθεσης των επιχειρήσεων είναι 4:200
(άτομα/τ.μ.). Στα σημεία τιμολόγησης τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
πελατών και μεταξύ υπαλλήλων και πελατών.
6. Απαγορεύεται η παρουσία μη επαγγελματία αυτοτελώς ή ως συνοδού άλλου
επαγγελματία.
7. Στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου τροποποιήθηκε η ώρα και πλέον η απαγόρευση
μετακίνησης θα ισχύει μετά τις 22.00
6. Ειδικώς από τις 22:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους
ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
α) Μετακίνηση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της
εργασίας,
β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή
μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική
επικοινωνία),
γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο.
8. Στο άρθρο 6 με τις κυρώσεις εξειδικεύονται περαιτέρω οι κυρώσεις για την μη σωστή
εφαρμογή του click away.

Άρθρο 6 Κυρώσεις
Παράβαση

Κυρώσεις

Μη τήρηση της υποχρέωσης για παρουσία πελατών μόνο κατόπιν ραντεβού ή μη τήρηση
σχετικού καταλόγου
1η παράβαση: - Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ
2η παράβαση:- Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
Κατά τη διαδικασία παράδοσης αγαθών που έχουν αγορασθεί/επιλεγεί μέσω ηλεκτρονικής
ή τηλεφωνικής παραγγελίας:
α) υπέρβαση του μέγιστου αριθμού των εννέα (9) ατόμων στην αναμονή (ουρά) και
β) υπέρβαση του μέγιστου χρόνου των δέκα (10) λεπτών παραμονής των ατόμων στο
σημείο παραλαβής
1η παράβαση:- Διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε παράβαση [α) και
β)] χωριστά
2η παράβαση:- Διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε παράβαση [α) και β)]
χωριστά
Υπενθυμίζεται ότι η νέα απόφαση ισχύει από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα
6:00 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 6:00 .

