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2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο 
όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπο-
λογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμ-
βάνεται το προσωπικό. Ειδικότερα για τα δικαστήρια, τα 
στρατιωτικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, 
όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο 
συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό 
της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται 
δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι. 

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

1. Δραστηριότητες επιχειρήσεων διαχείρισης και λει-
τουργίας κατασκηνωτικών χώρων/ΚΑΔ 55.30.

2. 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.

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

4. 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.

5. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση 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 56.30. 

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

7. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ται-
νιών/ΚΑΔ 59.14.

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

9. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22.
10. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθω-

σης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13.
11. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ 

77.39.19.03.
12. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και 

εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.
13. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, 

υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρε-
σίες κρατήσεων π.δ.κ.α./ΚΑΔ 79.90.39.

14. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/
ΚΑΔ 82.30.

15. 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 (Basket league) και Α’ και Β’ κατηγορίας 
ποδοσφαίρου (Superleague Ι και ΙΙ) και σε Ολυμπιακούς 
και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 85.51.

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

17. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/
ΚΑΔ 85.53.

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

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

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

21. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.
22. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του 

θεάματος/ΚΑΔ 90.02.
23. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.
24. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.
25. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.
26. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.
27. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς 

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

ων/ΚΑΔ 91.01. 
29. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.
30. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρό-

μοιων πόλων έλξης επισκεπτών /ΚΑΔ 91.03.
31. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων 

και φυσικών βιοτόπων/ΚΑΔ 91.04. 
32. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από υπηρε-

σίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση 
(92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-
line) σύνδεση (92.00.21)/ΚΑΔ 92.00, υπό τους ειδικότε-
ρους όρους του σημείου 33 της παρ. 1Β.

33. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς 
τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους 
ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις 
που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων 
Α’ και Β’ κατηγορίας ποδοσφαίρου (Superleague Ι και 
Superleague ΙΙ), Α΄ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket 
league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών και 
γυναικών), β) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται 
προπονήσεις ομάδων Α΄ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης 
γυναικών, υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και 
χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, γ) εγκαταστά-
σεις όπου προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν 
στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, 
δ) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά 
αθλήματα/ΚΑΔ 93.11.

34. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση 
τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α΄ και Β’ 
κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague Ι και Superleague 
ΙΙ), στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) 
και πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών και γυναικών) 
και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/
ΚΑΔ 93.12.

35. Εγκαταστάσεις γυμναστικής/ΚΑΔ 93.13. 
36. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση 

υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικί-
διων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστη-
ριότητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται 
με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και 
στην Α΄ και Β’ κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague Ι 
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και Superleague ΙΙ), στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρι-
σης (Basket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague 
ανδρών και γυναικών) και σε Ολυμπιακούς και Παραο-
λυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.19.

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

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

39. 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.

40. 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.

41. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/
ΚΑΔ 96.09.19.06.

42. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ 
96.09.19.09.

43. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12. 
44. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. 

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

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

β) Ειδικώς στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου της 
παρ. 1Β αναστέλλεται επιπλέον η λειτουργία των παρα-
κάτω δραστηριοτήτων: 

1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστή-
ματα, εκτός από εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών 
ειδών γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου 
(47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή 
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/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.τ.λ.)/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.τ.λ.), καθώς και τις υπηρεσίες πλη-
ρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής 
και αντικατάστασης κινητών συσκευών/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.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.43.

5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσί-
ες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.51.

6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζα-
μιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) [εξαιρουμένων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας, καθώς 
και των Δήμων Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου  της Περιφέρειας 
Κρήτης]/ΚΑΔ 47.52.

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 κ.τ.λ.)/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 κτλ, το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, 
πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προ-
στασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρού-
νται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό 
εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 
47.54.54.12)/ΚΑΔ 47.54.

9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων 
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνι-
κού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), 
εξαιρουμένου του λιανικού εμπορίου άλλων ηλεκτρι-
κών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων (ΚΑΔ 
47.59.56.01) και του λιανικού εμπορίου λαμπτήρων πυ-
ράκτωσης π.δ.κ.α. (ΚΑΔ 47.59.56.07) /ΚΑΔ 47.59.

10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.61.

11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/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.τ.λ.)/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.τ.λ.)/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.τ.λ.) /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.τ.λ.)/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.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.72.

17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπι-
σμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και 
πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και 
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πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.75.

18. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, 
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτρο-
φών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό 
εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, απο-
φλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), λιανικό εμπόριο 
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04), 
λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπι-
στικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό εμπόριο ελαιούχων 
σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων 
φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων 
και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07), 
λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08), 
λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιού-
νται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία 
αγαθών (47.76.77.09), λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέ-
ων και καρπών (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο σπόρων 
ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών 
(47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σου-
σαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σινα-
πιού, για σπορά (47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων 
λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων πα-
τάτας (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών 
που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, 
τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυ-
κητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18), 
λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων 
(47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών υλών που δεν 
καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.) για σπαρτοπλεκτική, 
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων 
π.δ.κ.α. (47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και 
αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), λιανικό εμπόριο 
ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς 
(47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τη-
λεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop 
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.76.

19. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.77.

20. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξει-
δικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλι-
κών καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου 
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και 
ξυλείας (47.78.85), λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς 
(47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών 
προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μηχανη-
μάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με 
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.). Επιτρέπεται η λει-
τουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων 
πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλε-
φωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης 
που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες/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.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.79.

22. Λιανικό εμπόριο 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.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.

23. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαί-
θριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων του άλλου λια-
νικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, 
άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, των υπαίθρι-
ων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση 
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ), καθώς και του λιανικού εμπο-
ρίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω 
αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού 
εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω 
αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού 
εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 
47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων 
ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών 
(ΚΑΔ 47.99.17.01)/ΚΑΔ 47.99.

24. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και 
αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες ενοικία-
σης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες 
μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ, 
ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)/ΚΑΔ 77.21.

25. 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)/ΚΑΔ 96.02. 

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

27. Οικοδομικές δραστηριότητες πλην των δημοσίων 
έργων και των έργων των οργανισμών τοπικής αυτοδι-
οίκησης.

γ) Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την 
παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των περ. 
α) και β). Επιχειρήσεις που, κατά τη δημοσίευση της πα-
ρούσας, έχουν πολλαπλές δραστηριότητες συνεχίζουν 
τη λειτουργία τους μόνο ως προς δραστηριότητες που 
δεν καταλαμβάνονται από τις περ. α) και β), υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 

γα) Η πώληση εντός καταστήματος επιτρέπεται μόνο 
για προϊόντα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της 
οικοδομής.
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γβ) Η προσέλευση των επαγγελματιών-αγοραστών 
γίνεται με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων περί 
μάσκας, χρήσης απολυμαντικού κατά την είσοδο και τή-
ρησης ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

γγ) Κατά την είσοδο στο κατάστημα οι επαγγελματίες-
αγοραστές επιδεικνύουν έγγραφο από το οποίο αποδει-
κνύεται η επαγγελματική τους ιδιότητα.

γδ) Επιτρέπονται πωλήσεις μόνο με έκδοση τιμολογίου 
και όχι με απόδειξη λιανικής πώλησης.

γε) 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.

γστ) Απαγορεύεται η παρουσία μη επαγγελματία αυ-
τοτελώς ή ως συνοδού άλλου επαγγελματία.   

Άρθρο 2
Υποχρέωση χρήσης μάσκας

1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, 
επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, 
σε όλη την επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των 
χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε 
ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλ-
λου προσώπου. 

2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την πα-
ρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση 
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που απο-
δεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω ανα-
πνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω 
των τεσσάρων (4) ετών.

Άρθρο 3
Περιορισμός της κυκλοφορίας

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού 
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επι-
βάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως ανα-
γκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλοφορίας 
των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις του παρόντος. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει 
μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμμα-
τείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, 
Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 
Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοι-
κήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των 
καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφα-
λείας και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμ-
μετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού 
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς 
και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, 
το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου 
Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παρο-
χής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσω-
πικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και 
των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 για 
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός 
δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων 
υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση 
των καθηκόντων τους. 

2. Οι προβλέψεις της παρούσας ισχύουν: α) Από τις 
5.00 έως τις 21.00 για τις περιοχές που εντάσσονται στο 
επίπεδο επιτήρησης και από τις περιοχές που εντάσσο-
νται στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών, ειδικώς κατά 
τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, στην Περιφέρεια 
Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

β) Από τις 5:00 έως τις 18:00 για τις υπόλοιπες περι-
οχές της Επικράτειας, δηλαδή αυτές που εντάσσονται 
στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, στο επίπεδο πολύ 
αυξημένου κινδύνου, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλ-
κιδικής, καθώς και, ειδικώς για τις ημέρες Σάββατο και 
Κυριακή, στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερει-
ακής Ενότητας Νήσων) και στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης.

Εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, όπως 
προσδιορίζεται στις περ. α) και β) ανωτέρω, επιτρέπο-
νται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση 
ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους 
που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και 
οι οποίες επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλου-
θους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη 
διάρκεια της εργασίας.

β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο/φορέα/εξε-
ταστικό κέντρο, εφόσον λειτουργεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας.

γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρ-
μακείο, επίσκεψη στον γιατρό, κτηνίατρο ή μετάβαση σε 
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται 
μετά από σχετική επικοινωνία).

δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα/επιχείρηση, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας.

ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους 
που βρίσκονται σε ανάγκη.

ζ) Μετάβαση σε χώρο λατρείας σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρούσας ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων 
ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο/φορέα/
εξεταστικό κέντρο από γονέα ή κηδεμόνα. 

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με 
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την 
προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση 
της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. 

ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι 

δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και 
μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορι-
σμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή 
ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπό-
θεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης. 

ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύ-
γου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται 
σχετική ανάγκη.

ιγ) Μετάβαση προς τον σκοπό συμμετοχής σε δημόσια 
υπαίθρια συνάθροιση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου-
σες διατάξεις προστασίας της δημόσιας υγείας.

ιδ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η 
μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας 
του πολίτη.
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ιε) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών 
προϊόντων.

ιστ) Μετακίνηση για λόγους συμμετοχής σε κλινικές 
ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος 
σπουδών α΄ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών 
Υγείας Α.Ε.Ι. ή για λόγους φοίτησης Δοκίμων Υπαστυ-
νόμων, Δοκίμων Αστυφυλάκων και Συνοριακών Φυ-
λάκων Ορισμένου Χρόνου των Σχολών Αξιωματικών 
και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς 
και σπουδαστών των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων 
και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος -
Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

ιζ) Μετακίνηση προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευ-
ής μετά από λύση της σύμβασης μίσθωσης οικιών των 
φοιτητών που μισθώνουν ακίνητο στην τοποθεσία των 
σπουδών τους, με τη συνοδεία ενός ακόμη προσώπου.

ιη) Μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον 
σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των 
χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Η μετακίνηση της παρούσας 
περίπτωσης δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμε-
τοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων.

3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ) 
της παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί 
του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς 
και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με 
προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδό-
τη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, 
ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, 
περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και 
τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωρά-
ριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης 
υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. 
Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να απο-
κτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω 
της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr 
και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται 
με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα 
η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετα-
κίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υπο-
βολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό 
Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαί-
ωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και 
πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση 
του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν 
παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαί-
ωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο 
το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για 
όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινη-
θεί από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγό-
ρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. 
Η βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει 
για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών. 

γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων 
επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλε-
κτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δή-
λωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 
με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης 
δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από 
τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπο-
ρεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.
gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βε-
βαίωση κίνησης (τύπου Α). 

4. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της 
παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια, παρέχεται από 
τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας/φορέα/
εξεταστικό κέντρο περιέχει δε το ονοματεπώνυμο του 
μαθητή/της μαθήτριας, του εξεταζόμενου/της εξετα-
ζόμενης, τον τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του σχο-
λείου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώ-
ρησης του μαθητή/της μαθήτριας, του εξεταζόμενου/
της εξεταζόμενης. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της 
περ. (ιστ) της παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και 
παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου είναι εγγεγραμμένος 
κάθε φοιτητής/τρια, που δικαιούται βεβαίωση κίνησης, 
λόγω διενέργειας κλινικών ασκήσεων. Η βεβαίωση πε-
ριέχει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/της φοιτήτριας, 
τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος 
ή Σχολής του Α.Ε.Ι., νοσοκομείου ή άλλου χώρου στον 
οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα 
με το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά, καθώς και 
το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του φοιτητή/
της φοιτήτριας σε εβδομαδιαία βάση. Η βεβαίωση του 
προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από 
τη Γραμματεία προς τον φοιτητή/την φοιτήτρια μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε 
ψηφιακή υπογραφή είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπο-
γραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι.. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια 
φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα. 
Οι βεβαιώσεις της παρούσας λαμβάνονται από την ηλε-
κτρονική σελίδα forma.gov.gr.

5. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ. 2, 
η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση 
και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδια-
φερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το 
ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προ-
ορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο 
της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από 
την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώ-
νονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν 
τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 
13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερο-
μένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά 
το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρ-
τάται στον ιστότοπο forma.gov.gr. Ειδικώς για την περ. 
(δ) και εξαιρουμένης της περίπτωσης εφαρμογής του 
σημείου 26 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1, η βε-
βαίωση κίνησης, είτε συμπληρώνεται από τον πολίτη 
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είτε χορηγείται μέσω τηλεπικοινωνιακού μηνύματος, έχει 
χρονική ισχύ δύο (2) ωρών, με χρονικό σημείο έναρξης 
την ώρα που αναγράφεται στη βεβαίωση κίνησης ή την 
ώρα χορήγησής της μέσω μηνύματος. Για την προμήθεια 
αγαθών μέσω της διαδικασίας προαγοράς/προεπιλο-
γής μέσω ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας 
για παραλαβή εκτός καταστήματος ή μέσω καθορι-
σμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για 
αγορά εντός καταστήματος, ο πολίτης υποχρεούται να 
φέρει επιπρόσθετα ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο 
ή σχετικό τηλεπικοινωνιακό μήνυμα ή το αποδεικτικό 
της ψηφιακής πλατφόρμας e-Καταναλωτής της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Για 
την περ. (ι) της παρ. 2 απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας 
Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστό-
τοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-
hri  sis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος Ε1. Για την περ. (ιδ) της παρ. 2 απαιτείται βεβαίωση 
του δήμου κατοικίας του πολίτη, στην οποία αναφέρο-
νται ο τόπος, η ημέρα ή οι ημέρες και ο προγραμμα-
τισμένος χρόνος σίτισης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες. Για την περ. (ιε), όταν δεν 
είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης της παρ. 3, 
απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης καλλιέργειας που 
υποβάλλεται στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστή-
ματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προ-
σανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δήλωσης 
στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί με σχετικό μισθωτήριο 
συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της σχετικής 
εντολής, κατά περίπτωση. Οι βεβαιώσεις της παρούσας 
υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον υπογράφο-
ντα και η τυχόν ψευδής δήλωση επιφέρει τις προβλε-
πόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Για την περ. (ιστ) της 
παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση μετακίνησης εκτός της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή της Περιφέρειας Ατ-
τικής, η βεβαίωση κίνησης αφορά αποκλειστικά εφάπαξ 
μετακίνηση και περιέχει: α) στην περίπτωση των φοιτη-
τών Τμημάτων/Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι., το ονο-
ματεπώνυμο, τον τόπο μόνιμης κατοικίας και τον τόπο 
που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας του 
Α.Ε.Ι. όπου φοιτά και αποτελεί τον προορισμό του/της 
και την αιτιολογία της κίνησης προς την περιφερειακή 
ενότητα που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγεί-
ας του Α.Ε.Ι. λόγω συμμετοχής στη διεξαγωγή κλινικών 
ασκήσεων με φυσική παρουσία σύμφωνα με απόφαση 
της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και β) στην περίπτωση των Δο-
κίμων Υπαστυνόμων, Δοκίμων Αστυφυλάκων, Συνορια-
κών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου και των σπουδαστών 
των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμε-
νοφυλάκων, φύλλα αδείας/πορείας που χορηγούνται, 
κατά περίπτωση, από τη Σχολή Αξιωματικών ή τη Σχολή 
Αστυφυλάκων ή τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ή τη 
Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Ο φοιτητής/η φοιτή-
τρια της περ. α) φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική 
ταυτότητα και ο δόκιμος της περ. β) υπηρεσιακή ταυτό-
τητα. Για την περ. (ιζ) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης 
αφορά αποκλειστικά μια μετακίνηση με επιστροφή, έχει 
συνολική χρονική ισχύ εβδομήντα δύο (72) ωρών και 

περιέχει το ονοματεπώνυμο, την ημέρα και ώρα έναρξης 
μετακίνησης, τον τόπο μόνιμης κατοικίας και τον τόπο 
που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή όπου ο/η φοιτητής/τρια 
φοιτά και μισθώνει το ακίνητο για τον σκοπό των σπου-
δών του/της και αποτελεί τον προορισμό του/της, καθώς 
και την αιτιολογία της κίνησης προς την περιφερειακή 
ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή φοίτησης. 
Ο φοιτητής/η φοιτήτρια της περ. ιζ) φέρει υποχρεωτικά 
μαζί του/της α) την απόδειξη υποβολής δήλωσης μίσθω-
σης, β) την απόδειξη λύσης της σύμβασης μίσθωσης, 
εκτυπωμένες από τον ιστότοπο https://www.aade.gr/
mytaxisnet, καθώς και γ) αστυνομική ταυτότητα. Για την 
περ. (ιη) απαιτείται η βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύ-
που Β) του πρώτου εδαφίου και βεβαίωση του οικείου 
Κυνηγετικού Συλλόγου που πιστοποιεί την ιδιότητα του 
θηρευτή ως μέλους του. 

6. Οι προβλέψεις της παρούσας ισχύουν: α) Από τις 
21.00 έως τις 5.00 για τις περιοχές που εντάσσονται στο 
επίπεδο επιτήρησης και από τις περιοχές που εντάσ-
σονται στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών, στην 
Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή.

β) Από τις 18:00 έως τις 5:00 για τις υπόλοιπες περι-
οχές της Επικράτειας, δηλαδή αυτές που εντάσσονται 
στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου, στο επίπεδο πολύ 
αυξημένου κινδύνου, στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλ-
κιδικής, καθώς και – ειδικώς για τις ημέρες Σάββατο και 
Κυριακή – στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερει-
ακής Ενότητας Νήσων) και στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης.

Εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, όπως 
προσδιορίζεται στις περ. α) και β) ανωτέρω, επιτρέπο-
νται 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 υγεί-
ας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή 
μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό 
συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κί-
νηση με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων 
κατ` εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5.

7. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η Πε-
ριφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου.

 Άρθρο 4
Υπερτοπικές μετακινήσεις

1. Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, 
εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή 
ειδικώς α) στην περίπτωση της Αττικής, εκτός των ορίων 
της Περιφέρειας και β) στην περίπτωση των περιοχών 
που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου, 
εκτός των ορίου του Δήμου, εξαιρουμένων των περιπτώ-
σεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) από και 
προς την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκο-
πό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, 
δ) για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους 
που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέ-
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ων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ε) για εφάπαξ μετά-
βαση φοιτητή/φοιτήτριας ή σπουδαστή/σπουδάστριας 
από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην περιφερειακή ενό-
τητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας 
Α.Ε.Ι., η Σχολή Αξιωματικών ή η Σχολή Αστυφυλάκων της 
Ελληνικής Αστυνομίας ή η Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων 
ή η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώ-
ματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής για λόγους σπουδών, 
σύμφωνα με την περ. (ιστ) της παρ. 2 του άρθρου 3 ή για 
εφάπαξ μετάβαση μαθητή/μαθήτριας, εξεταζόμενου/
εξεταζόμενης από τον τόπο μόνιμης κατοικίας στην πε-
ριφερειακή ενότητα που εδρεύει ο φορέας/εξεταστικό 
κέντρο για λόγους διεξαγωγής εξετάσεων, σύμφωνα με 
την περ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 3, στ) για μια μετακί-
νηση με επιστροφή φοιτητή/φοιτήτριας, με τη συνοδεία 
ενός ακόμη προσώπου, από τον τόπο μόνιμης κατοικίας 
στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει το Τμήμα/η 
Σχολή όπου ο/η φοιτητής/τρια φοιτά και μισθώνει το 
ακίνητο προς τον σκοπό μεταφοράς οικοσκευής μετά 
από λύση της σύμβασης μίσθωσης της φοιτητικής οικίας, 
εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την έναρξη μετακί-
νησης προς τον εν λόγω σκοπό. Η περ. (ιε) της παρ. 2 του 
άρθρου 3 εφαρμόζεται αναλόγως. Για την πιστοποίηση 
των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι 
παρ. 3 και 5 του άρθρου 3.

2. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η μετα-
κίνηση από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Άρθρο 5
Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας

1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε τύπου πλοίου 
και σκάφους και της λειτουργίας πορθμείων για τη μετα-
φορά επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων 
των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών 
τουριστικών πλοίων, λαντζών και θαλασσίων ταξί από 
την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντιστρόφως, 
καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας. Από την εφαρ-
μογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η κυκλο-
φορία πλοίων και σκαφών προς τον σκοπό μεταφοράς 
επιβατών δια θαλάσσης για τους λόγους των περ. α), γ), 
στ), ζ), ι), ια), ιε) και ιζ) της παρ. 2 του άρθρου 3. Ειδικώς 
η μετακίνηση από τα μικρά νησιά προς τα μεγαλύτερα 
νησιά, καθώς και των κατοίκων του Δήμου Τροιζηνίας-
Μεθάνων προς τη Νήσο Πόρο, επιτρέπεται και για τους 
λόγους των περ. δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 3. Από 
την εφαρμογή της παρούσας εξαιρείται η μετακίνηση 
από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Πε-
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2. Απαγορεύεται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο 
απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού 
σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγ-
γελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας. 
Τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν 
σε μηχανική βλάβη, ζημία, ακυβερνησία και λοιπές συ-
ναφείς, απολύτως αναγκαίες, περιπτώσεις που συναρτώ-
νται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των 
οικείων Λιμενικών Αρχών,

γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα, 
νερό και εφόδια,

δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και 
εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περά-
τωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους 
για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα 
ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας 
του Πλοιάρχου αυτού,

ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζο-
νται με την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών 
της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά 
στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 
(Α’ 92).

3. Απαγορεύεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικρά-
τεια κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας για τη 
διενέργεια κρουαζιέρας. Για κρουαζιερόπλοια, τα οποία 
κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας ελλιμε-
νίζονται, κενά επιβατών, σε λιμάνια της ηπειρωτικής  
Ελλάδας, καθώς και στα λιμάνια Ρόδου, Ηρακλείου και 
Κέρκυρας, επιτρέπεται ο κατάπλους τους σε ναυπηγεία 
της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κα-
τάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου, προς τον σκοπό 
διενέργειας εργασιών επισκευών και συντήρησης. Μετά 
την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους 
των πλοίων για τον ελλιμενισμό τους σε λιμένα επιλογής 
τους μεταξύ των ως άνω προαναφερομένων. Η δυνατό-
τητα της παρούσας παρέχεται και για τα κρουαζιερό-
πλοια τα οποία είτε βρίσκονται ήδη, είτε έχουν αποπλεύ-
σει το προηγούμενο χρονικό διάστημα από ναυπηγεία  
της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι Πλοίαρχοι, οι πλοιοκτήτες 
ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε 
άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με 
τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς 
εκμετάλλευσης κρουαζιερόπλοιων που παραμένουν 
σε ελλιμενισμό σε ελληνικούς λιμένες κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19, καθώς και με τις οδηγίες προς 
τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης 
πλοίων για τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι οποίες βρί-
σκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.
gr/el/) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(https://eody.gov.gr/).

Άρθρο 6
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων των άρθρων 
1 έως 5, επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό διακιν-
δύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις 
σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: 
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