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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857
Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού
τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90), όπως κυρώθηκε
με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 105),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης
κορωνοϊού» (Α΄ 42), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του
άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A΄ 64) που
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 46),
δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 181),
ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
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στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
η. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
θ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
ι. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 4),
ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ιβ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26),
ιδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιε. της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 3051),
ιστ. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.07.2019 κοινής απόφασης
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
(Β΄ 3009),
ιζ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053),
ιη. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο
Αυγενάκη» (Β΄ 3099),
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ιθ. της υπ’ αρ. ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).
2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 1647).
3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1780).
4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 1869).
5. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1988).
6. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2087).
7. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
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Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β΄ 2168).
8. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35120/6.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β΄ 2168)» (Β΄ 2211).
9. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35463/9.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
(Β΄ 2168)» (Β΄ 2217).
10. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27805/30.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Προσωρινή απαγόρευση
λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171),
για το χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020
ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους
δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1640).
11. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης» (Β΄ 1867), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/29.5.2020
όμοια κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της
υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.02020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
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Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης”
(Β΄ 1867)» (Β΄ 2037).
12. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33452/29.5.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Μέτρα για την ασφαλή
επαναλειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και τον περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 2085).
13. Την υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας
τους» (Β΄ 1739).
14. Την υπ’ αρ. 55591/ΓΔ4/13.5.2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας
«Τρόπος ασφαλούς διεξαγωγής κάθε είδους εξετάσεων
σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία» (Β΄ 1846).
15. Την υπ’ αρ. Φ.251/60473/Α5/21.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών» (Β΄ 1967).

23101

16. Τις από 4.5.2020, 13.5.2020, 16.5.2020, 20.5.2020,
25.5.2020, 27.5.2020, 28.5.2020, 29.5.2020, 2.6.2020,
5.6.2020, 10.6.2020, 11.6.2020 και 12.6.2020 εισηγήσεις
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
17. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων,
προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον
κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την
περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα.
18. Την υπ’ αρ. Β1β/οικ.36856/13.6.2020 βεβαίωση
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων
δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών,
των ακόλουθων αποστάσεων:
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ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ /ȾȰȴ

-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.19
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.41
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.42
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
/47.43
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
/47.51
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ
ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.52
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.53
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.54
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.59
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.61
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ ʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.62
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ
ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.63
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.64
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.65
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ʃʐʌʀʘʎ ʖʙʌʉʐ
(ʋʄɻʆ ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ)
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Ʌʄɻɽʐʍʅʊʎ ɲʏʊʅʘʆ
(ʅɿʃʏʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ):
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɸʎ

ȶʘʎ 20 ʏ.ʅ.

4 ɳʏʉʅɲ

Ȱʋʊ 20 ʏ.ʅ. ɹʘʎ 100 ʏ.ʅ.

4 ɳʏʉʅɲ + 1 ɳʏʉʅʉ ɲʆɳ 10
ʏ.ʅ. ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ɳʆʘ
ʏʘʆ 20 ɹʘʎ 100 ʏ.ʅ.

Τεύχος B’ 2277/14.06.2020

-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.71
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.72
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.75
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ,
ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ, ɺʙʘʆ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ
ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.76
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.77
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ
ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.78
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.79
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ ʃɲɿ
ɲʌʖɸɿʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ/91.01
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ/77.21
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆ/77.22
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ/77.29
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ/85.53
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.53.11 ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ
ʍʏʉʐʎ ʃʑʌɿʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʋʄɻʆ ʏʘʆ
ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.59.13.06 ɶɿɲ
ɇʖʉʄɹʎ/Ⱦɹʆʏʌɲ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ (ɅȵȻ), ɶɿɲ
ʏʉʐʎ ʃʑʌɿʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʋʄɻʆ ʏʘʆ
ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
ɇʖʉʄɹʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɹʘʆ (ɇȵȾȰɀ) ʃɲɿ ɇʖʉʄɹʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ Ƀɷɻɶʙʆ
Ƀʖɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ȵʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ ADR (ɇȵȾɃɃɀȵȵ)
-ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ/93.13
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʘʅɲʏɿʃɼʎ ɸʐɸʇʀɲʎ (ʋɿʄɳʏɸʎ
ʃ.ʄʋ.)/96.04.10.00

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

23103

ȱʆʘ ʏʘʆ 100 ʏ.ʅ.

12 ɳʏʉʅɲ + 1 ɳʏʉʅʉ ɲʆɳ 15
ʏ.ʅ. ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ɳʆʘ
ʏʘʆ 100 ʏ.ʅ.

ȱʆʘ ʏʘʆ 300 ʏ.ʅ.

1 ɳʏʉʅʉ ɲʆɳ 10 ʏ.ʅ. ɲʆɳ
ʊʌʉʔʉ

23104

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ,
ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ/96.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ/96.04.10.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
/96.04.10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɲʍɳɺ/96.04.10.05
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʍʙʅɲʏʉʎ (ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ,
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʅɸ ʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎ ʃɲɿ
ʐʋɹʌʐɽʌɸʎ ɲʃʏʀʆɸʎ/96.04.10.06
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ/96.09.19.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ
ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ/96.09.19.08
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
(ʏɲʏʉʐɳɺ)/96.09.19.09
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉʄɿʍʅʉʑ ɸʃʃʄɻʍɿʙʆ,
ɲɿɽʉʐʍʙʆ ʃʄʋ (ɶɿɲ ɶɳʅʉʐʎ, ɴɲʋʏʀʍɸɿʎ,
ʃɻɷɸʀɸʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ)
/96.09.19.16
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ
ʍʙʅɲʏʉʎ (piercing)/96.09.19.17
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʉʋʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʙʄɻʍɻʎ ɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ
ɴɲʌɻʃʉʂɲʎ
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ «ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɸʆʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops in a shop)
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ (do it yourself and
home improvement) ʋʉʐ ʋʘʄʉʑʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ ɸʀɷɻ (ʖʌʙʅɲʏɲ, ʍɿɷɸʌɿʃɳ,
ʇʐʄʉʐʌɶɿʃɳ, ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɳ, ɹʋɿʋʄɲ,
ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʃɼʋʉʐ, ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ,
ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎ ʃ.ʄʋ.)
- ɀɸʅʉʆʘʅɹʆɸʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʅɸ
ʉʌɿʉɽɸʏɻʅɹʆʉ ɼ ʅɻ ʉʌɿʉɽɸʏɻʅɹʆʉ ʖʙʌʉ
ɹʃɽɸʍɻʎ, ɸʆʏʊʎ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʃɹʆʏʌʘʆ
(malls), ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆ ʖʘʌɿʙʆ ʃɲɿ
ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ (outlets)
-ȱʄʄɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ
ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ, ʊʋʘʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʏʌʉʔʀʅʘʆ (ʐʋɸʌɲɶʉʌɹʎ [super
markets], ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ, ɿʖɽʐʉʋʘʄɸʀɲ,
ʔʉʑʌʆʉɿ, ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲ), ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ,
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- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ɸʆʊʎ ɲʏʊʅʉʐ ɲʆɳ 15 ʏ.ʅ. ʃɲɿ ɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ
-ȴɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʉʐ ʅɻ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑ ʉʐʌɳʎ ɳʆʘ ʏʘʆ ʋɹʆʏɸ (5) ɲʏʊʅʘʆ.
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ʋʌɲʏɼʌɿɲ ʐɶʌʙʆ ʃɲʐʍʀʅʘʆ, ʍʐʆɸʌɶɸʀɲ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ
ȵʀɷʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

-ȵʅʋʉʌɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ (malls)
-ȵʃʋʏʘʏɿʃɳ ʖʘʌɿɳ
-ȵʃʋʏʘʏɿʃɳ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ (outlets)
ȵʀɷʉʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ/56.10
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ /56.30
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ/92.00

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ/56.10
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ/56.30
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ/92.00

Ɉɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ɸʅɴɲɷʉʑ ʃʐʌʀʘʎ ʖʙʌʉʐ
(ʋʄɻʆ ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ ʋ.ʖ. ɶʌɲʔɸʀɲ, ɲʋʉɽɼʃɻ,
ʖʙʌʉɿ ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎ) ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

ɀɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ
ʋɸʄɲʏʙʆ

Ȱʆɳ 20 ʏ.ʅ.

ȶʆɲʎ (1)

Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉ ɼ
ɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿʉ ʖʙʌʉ
-Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɸʄɲʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ
ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ɸʆʊʎ ʋɸʄɳʏɻ ɲʆɳ 2 ʏ.ʅ. ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ʘʔɹʄɿʅɻʎ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ (ɇɏȵȵȿ).
-Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɸʄɲʏʙʆ ɷɸʆ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉʆ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ʅɹɶɿʍʏʉ ɲʌɿɽʅʊ ʋɸʄɲʏʙʆ ʋʉʐ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ɳɷɸɿɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ.
-ɇɏȵȵȿ =ɉȵ +ȸȵ
ȸ ʐʋɲʀɽʌɿɲ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ (ɉȵ) ɸʀʆɲɿ ʏʉ ɸʅɴɲɷʊʆ ʏɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ɸʃʏʊʎ
ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʊʋʉʐ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ɲʆɲʋʏʑʇɸɿ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ.
ȸ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼ ɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿɲ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ (ȸȵ) ɸʀʆɲɿ ʏʉ ɸʅɴɲɷʊʆ ɸʆʏʊʎ
ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʊʋʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʆɲʋʏʐʖɽʉʑʆ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ.
-ȸ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʖʌɼʍɻʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ ɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿɲʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ
(ȸȵ) ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɲʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʋʄɸʐʌɳ ɼ ʋʄɸʐʌɹʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ
ʋʄɳʏʉʐʎ (Ʌ) ʃɲɿ ʑʗʉʐʎ (ɉ) ʍɸ ɸʋɲʔɼ ʅɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ ɼ
ɲʀɽʌɿʉ ʋʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʔɲɿʌɸɽɸʀ/ʉʑʆ.
- Ƀɿ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉɿ ʖʙʌʉɿ ɸʆʏʊʎ ɸʅʋʉʌɿʃʉʑ ʃɹʆʏʌʉʐ ɻ
ʋʉʄʐʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ɼ ʐʋɸʌɲɶʉʌʙʆ, ɸʇʉʅʉɿʙʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ
ʍʃʉʋʉʑʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ, ʅɸ ɲʆʉɿʃʏʉʑʎ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʏʘʆ ɶɸɿʏʆɿɲɺʊʆʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ.
Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ ɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿʉ
ʖʙʌʉ
-Ɉʉ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ɴɳɽʉʎ (Ȳ) ʋʉʐ ʉʌʀɺɸɿ ʏɻʆ ȸȵ ɸʀʆɲɿ ɷɿɳʍʏɲʍɻ
ʃɳɽɸʏɻ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʋʄɸʐʌɳ (Ʌ) ʃɲɿ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ɸʇɼʎ:
ɲ) Ʉʋʉʐ ʏʉ ʑʗʉʎ (ɉ) ʏʉʐ ɲʆʉʀɶʅɲʏʉʎ ш 2 ʅɹʏʌʘʆ ʏʊʏɸ ʏʉ ɴɳɽʉʎ (Ȳ)
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ (Ȳ)=1,6 ɍ (Ʌ). ȸ ȸȵ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʏʉ ɶɿʆʊʅɸʆʉ (Ʌ) ɍ (Ȳ)
(Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 1).
ɴ) Ʉʋʉʐ ʏʉ ʑʗʉʎ (ɉ) ʏʉʐ ɲʆʉʀɶʅɲʏʉʎ ш 1 ʅɹʏʌʉʐ ʏʊʏɸ ɴɳɽʉʎ (Ȳ)
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ (Ȳ)=0,8 ɍ (Ʌ). ȸ ȸȵ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʏʉ ɶɿʆʊʅɸʆʉ (Ʌ) ɍ (Ȳ)
(Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 2).
ɶ) Ƀɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɲ ʃɲɿ ɴ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʍʐʆɷʐɲʍʏɿʃɳ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ ʅɸ ɲʆʉʀɶʅɲʏɲ ʍɸ ɷʑʉ ʃɲɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ
ʋʄɸʐʌɹʎ (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 3).
ɷ) Ɉɲ ʐʋʉʍʏʐʄʙʅɲʏɲ ɼ ʉɿ ɷɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃɹʎ ʍʏɼʄɸʎ ɹʘʎ ʋʄɳʏʉʎ 0,5
ʅɹʏʌʉʐ ʋʉʐ ɷɿɲʃʊʋʏʉʐʆ ʏɻʆ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏɻʎ ʋʄɸʐʌɳʎ (Ʌ) ɷɸʆ

23106

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ/56.10
--ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ/56.30
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ/92.00
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ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʃɲɿ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆ ʏʉ ɸʀʃʉʍɿ
ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (20%) ʏɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʏɻʎ ʋʄɸʐʌɳʎ.
-ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʆʉʀʇɸɿ ɻ ʉʌʉʔɼ ʏʉʐ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ (ʃɿʆɻʏʊ ʋʌʉʍʏɹɶɲʍʅɲ), ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɽ’ ʊʄɻ ʏɻʆ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲ ʏʉʐ ɲʃɳʄʐʋʏʉʐ ʖʙʌʉʐ.
-ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊʃʄɿʍɻ ɹʘʎ ʉʃʏʙ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (8%) ʍɸ ʃɳɽɸ ɷɿɳʍʏɲʍɻ.
ȵɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ
ʐʋɲʀɽʌɿʉ ʃɲɿ ɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿʉ ʖʙʌʉ
-Ƀʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɹʇɿ (6) ɳʏʉʅɲ ʘʎ ʉ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ
ɲʏʊʅʘʆ ʍɸ ɹʆɲ ʏʌɲʋɹɺɿ.
-ȴɸʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʊʌɿʉ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ʅɸ ɲʆɼʄɿʃɲ ʏɹʃʆɲ
-Ⱦɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɻ ɷɿɳʏɲʇɻ ʏʘʆ ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʘʎ ɸʇɼʎ:
ɲ) Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ɷɸʆ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ʃɲʆɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ, ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 0,70 ʅɹʏʌʉʐ (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 4).
ɴ) Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ, ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ, ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 1,10 ʅɹʏʌʉʐ (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 5).
ɶ) Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ, ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 1,70 ʅɹʏʌʉʐ (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 6).

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ

ȵɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ
ʃʐʌʀʘʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʖʙʌʉ
- Ƀ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʋɸʄɲʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ
ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ɸʆʊʎ ʋɸʄɳʏɻ ɲʆɳ 2,20 ʏ.ʅ.
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɲɷɸɿʉɷʉʏʉʑʅɸʆɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ.
- Ⱦɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɷɿɳʏɲʇɻ ʏʘʆ ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʘʎ ɸʇɼʎ:
ɲ. Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ɷɸʆ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ʃɲʆɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 0,90 ʅ. (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 7).
ɴ. Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 1,20 ʅ. (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 8).
ɶ. Ʉʏɲʆ ʍʏʉʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʉ ʖʙʌʉ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲʌɹʃʄɲ ʍɸ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ ʏʊʏɸ ɻ ɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ɲʐʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɲ 1,80 ʅ. (Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 9).
- ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊʃʄɿʍɻ ɹʘʎ ʉʃʏʙ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (8%) ʍɸ ʃɳɽɸ ɷɿɳʍʏɲʍɻ.
-Ʌɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ (takeaway) ʃɲɿ delivery ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ

ʋʉʏʙʆ ɲʋʊ ʃʐʄɿʃɸʀʉ ɽɸʌɿʆʉʑ

ʏʘʆ ɽɸɲʏʙʆ.

ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐ (ȾȰȴ 56.10.19.06).

-ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ.

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʆʏʀʆɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ/56.29.20.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʋʉʏʙʆ ɲʋʊ ʃʐʄɿʃɸʀʉ
ɶɻʋɹɷʉʐ/56.10.19.05

-ɏʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʋɸʄɲʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5)
ʅɹʏʌʉ.
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ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ȾȰȴ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
(catering)/56.21
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃʏɼʅɲʏʉʎ
ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ.
ɶɳʅʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ)/93.29.11.03
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ. ɶɳʅʘʆ ʃɲɿ
ʍʐʆɲʔʙʆ)/93.29.19.01
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ȵɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʏɻʆ ʋʌʉʍʔʉʌɳ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ɲʋʊ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʑʋʉʐ catering
-Ƀʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɹʇɿ (6) ɳʏʉʅɲ ʘʎ ʉ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ
ɲʏʊʅʘʆ ʍɸ ɹʆɲ ʏʌɲʋɹɺɿ.
-ȴɸʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʊʌɿʉ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ʅɸ ɲʆɼʄɿʃɲ ʏɹʃʆɲ.
-Ⱦɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
(ʌʉʏʊʆʏɸʎ/ʏʌɲʋɹɺɿɲ ʃ.ʄʋ.) 1,7 ʅɹʏʌɲ.
- ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊʃʄɿʍɻ ɹʘʎ ʉʃʏʙ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (8%) ʍɸ ʃɳɽɸ ɷɿɳʍʏɲʍɻ.
- Ʉʏɲʆ ɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʘʆ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏʉʐ
ʅʋʉʐʔɹ, ʏʊʏɸ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ-ʍɸʌɴɿʏʊʌʉʐʎ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ, ʖʘʌʀʎ ʆɲ ɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ ɸʋɲʔɼ ʉ ʋɸʄɳʏɻʎ ʅɸ ʏɲ ʍʃɸʑɻ
ʍɸʌɴɿʌʀʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋʌʉʍʔɸʌʊʅɸʆʘʆ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ɷɿɲʔɲʆɹʎ ʋɹʏɲʍʅɲ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʏʘʆ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʅɸ ɳʆʉɿɶʅɲ
ɿʃɲʆʊ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʏʉ ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ (ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʍʏɲ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ).
-ȸ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʅɸʆʘʆ ʍʏʉʆ ʅʋʉʐʔɹ ʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʏɲ 1,5 ʅɹʏʌɲ (ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʍʏɲ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ).
- ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʊʋʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ, ʆɲ ʋʌʉʍʔɹʌʉʆʏɲɿ ɹʏʉɿʅʉɿ ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʀ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ʖ. ʔʌʉʑʏɲ, ɶʄʐʃɳ (ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʍʏɲ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ).

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎ/56.10
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʋʉʏʙʆ ɲʋʊ ʃʐʄɿʃɸʀʉ
ɶɻʋɹɷʉʐ/56.10.19.05
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
(catering)/56.21
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʆʏʀʆɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ/56.29.20.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ/56.30
- ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ/92.00
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃʏɼʅɲʏʉʎ
ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ.
ɶɳʅʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ)/93.29.11.03
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ. ɶɳʅʘʆ ʃɲɿ
ʍʐʆɲʔʙʆ)/93.29.19.01
ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ȾȰȴ
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.19
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ/ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 10

ȵɿɷɿʃɹʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʋɸʄɳʏɸʎ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʆʏʊʎ
ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʃɹʆʏʌʘʆ, ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆ ʖʘʌɿʙʆ ʃɲɿ ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆ
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ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.41
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.42
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
/47.43
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.51
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ
ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.52
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.53
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.54
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.59
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.61
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ ʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.62
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ
ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.63
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.64
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.65
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.71
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.72
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.75
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ,
ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ, ɺʙʘʆ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ
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ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ.
-Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ.
-Ȱʆ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌʘʆ ɽɸʘʌɻɽɸʀ ɲʆɲɶʃɲʀɲ, ɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʍɸ
ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ʊʌɿʉ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ
40%.
-ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʑʋɲʌʇɻʎ ʃʐʄɿʊʅɸʆʘʆ ʃʄɿʅɳʃʘʆ, ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ
ʖʌɼʍɻ ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌɲ ʋɲʌɳ ʅʊʆʉ ʍɸ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ, ʍɸ
ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎ ɼ ɶɿɲ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ.
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ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.76
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.77
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ
ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.78
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.79
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ/77.21
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆ/77.22
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ/77.29
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ/92.00
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ/
96.09.19.08
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʉʋʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʙʄɻʍɻʎ ɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ
ɴɲʌɻʃʉʂɲʎ
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ «ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɸʆʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops in a shop)
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ (do it yourself and
home improvement) ʋʉʐ ʋʘʄʉʑʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ ɸʀɷɻ (ʖʌʙʅɲʏɲ, ʍɿɷɸʌɿʃɳ,
ʇʐʄʉʐʌɶɿʃɳ, ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɳ, ɹʋɿʋʄɲ,
ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʃɼʋʉʐ, ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ,
ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎ ʃ.ʄʋ.)
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
ʉɷɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ/71.20

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ/85.53
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.53.11
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ

- Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎ, ʃɳʏʉʖʉɿ ɸʋɿɴɲʏɿʃʙʆ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʃɲɿ
ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ, ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ ʅɹʍʘ
ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ.
- ȸ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʋɸʄɲʏʙʆ, ʃɲʏʊʖʘʆ ʔʉʌʏɻɶʙʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʃɲɿ
ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ, ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ʃɲɿ ʖʘʌʀʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ʌɲʆʏɸɴʉʑ
ʅɹʍʘ ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ.
- Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏɲ ʌɲʆʏɸɴʉʑ, ʉ
ʉʋʉʀʉʎ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʍʏɲ ɸʄɸɶʃʏɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ.
- Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎ/ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃʏɼʍɻ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃʉʑ
ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ɸʋɿɴɲʏɻɶʙʆ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ,
ʅʉʏʉʋʉɷɻʄɳʏʘʆ, ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ ʃɲɿ ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ
ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ ʅɹʍʘ ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ.
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ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ ʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.59.13.06
(ɇʖʉʄɹʎ/Ⱦɹʆʏʌɲ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɅȵȻ,
ȾȵȺȵɉɃ).
- ɇʖʉʄɹʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɹʘʆ (ɇȵȾȰɀ) ʃɲɿ ɇʖʉʄɹʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ Ƀɷɻɶʙʆ
Ƀʖɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ȵʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ ADR (ɇȵȾɃɃɀȵȵ)
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ,
ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ/96.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ/96.04.10.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ/96.04.10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɲʍɳɺ/96.04.10.05
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʍʙʅɲʏʉʎ (ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ,
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʅɸ ʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎ ʃɲɿ
ʐʋɹʌʐɽʌɸʎ ɲʃʏʀʆɸʎ/96.04.10.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ/96.09.19.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
(ʏɲʏʉʐɳɺ)/96.09.19.09
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ
ʍʙʅɲʏʉʎ (piercing)/96.09.19.17
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʅɸ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
/92.00.12.00,
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ/92.00.12.01,
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʏʐʖɸʌʙʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ (ʅɸ
ʃɸʌʅɲʏʉɷɹʃʏɻ
/92.00.12.02
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- Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏɲ ʌɲʆʏɸɴʉʑ, ʉ
ʉʋʉʀʉʎ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʍʏɲ ɸʄɸɶʃʏɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼ ʃɲɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉ.
- Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ.

- Ȱʋʊʍʏɲʍɻ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ɽɹʍɸʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
- Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ ʅɹʍʘ
ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ.
- Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏɲ ʌɲʆʏɸɴʉʑ ʏʘʆ
ʋɸʄɲʏʙʆ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʍʏɲ ɸʄɸɶʃʏɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ.

- Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʋɸʏɳʍʅɲʏʉʎ, ɷɿɲʔɲʆʉʑʎ ɼ ʅɻ, ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ ʏʘʆ
ʋɲɿʃʏʙʆ.

- ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʔɸʆɸʀʉ, ʅɸ ʏɸʖʆɿʃɳ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɿʃɳ
ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ/56.30.10.05.
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʔɸʏɹʌɿɲ ʅɸ ɷɿɳɽɸʍɻ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏʉ
ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ (ɿʆʏɸʌʆɹʏ ʃɲʔɹ)/56.30.10.08.
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʉʏɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɼʋʘʆ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʙʆ
ɴɿʉʏʊʋʘʆ/91.04
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ (ʅʊʆʉ ʍɸ
ɽɸʌɿʆʉʑʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐʎ)/59.14

-Ȱʋʊʍʏɲʍɻ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ.
-ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿ ʉɿ ʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɸʆʉʑ ʖʙʌʉʐ/ʃɸʆɼʎ ɽɹʍɻʎ ɲʆɳ ɷʑʉ
ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ, ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉʆ ʙʍʏɸ ɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʆɲ ʅɻʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ
75%.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɲɺʀ ʍʏɿʎ ɷʑʉ
ɽɹʍɸɿʎ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ ʅɸʍʉʄɲɴɸʀ ʃɸʆʊʎ
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ʖʙʌʉʎ/ʃɸʆɼ ɽɹʍɻ.
-Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɷɿɲʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉɴʉʄɼ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ.
-ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʍɸ ʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎ ʏʉʐ
ȳɸʆɿʃʉʑ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ɇʑɶʖʌʉʆʉʐ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑ.
-ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʌʉʔʀʅʘʆ (ʊʋʘʎ
ʐʋɸʌɲɶʉʌɹʎ [super markets],
ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ, ɿʖɽʐʉʋʘʄɸʀɲ, ʔʉʑʌʆʉɿ,
ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲ)

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʅɻ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ʏʌʊʔɿʅɲ

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃʉʄʐʅɴɻʏɻʌʀʉʐ
(ʋɿʍʀʆɲʎ)/93.11.10.03

ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲʆʊʆʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸɶʃʑʃʄɿʉ
ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ ʅɸ ɲʌ. ʋʌʘʏ. ȴ1(ɷ)/ȳɅ.ʉɿʃ.32179/22.5.2020
(ȰȴȰ: ɎɂɍȲ465ɌɉɃ-ɍɉȻ)

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʀʍʏɲʎ ʃɲʌʏ/93.11.10.04

-ȵʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʃɲɿ ɶɲʆʏɿʙʆ ʅʀɲʎ ʖʌɼʍɸʘʎ ɶɿɲ
ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʃʌɲʆʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻ ʖʌɼʍɻ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʏɿʅʉʆɿʙʆ ʏʘʆ ʃɲʌʏ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
ʉɷɼɶɻʍɻ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ɶɲʆʏɿʙʆ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɸʘʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉɷɼɶɻʍɻ
ʃɲʌʏ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ʅʋɲʄɲʃʄɳɴɲʎ (ɴɲʅɴɲʃɸʌɼʎ ɼ ʅʀɲʎ ʖʌɼʍɸʘʎ).

- ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɳʌʃʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ
ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ʋɳʌʃʘʆ/93.21

-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
-Ɉɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ (1,5) ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ
-Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʋʄɳʆʉʐ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ/ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ/
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʅɸ ʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ/ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʊ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ
ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʏʉʐ ʋʄɳʆʉʐ ʍʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ɸʄɹɶʖʉʐ, ɸʔʊʍʉʆ ɺɻʏɻɽɸʀ.
-Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐ ɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ (ʅɸ ɲʆʏʄʀɲ) ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ
ʍɻʅɸʀɲ ʍʏʉʐʎ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ʃɲɿ ʖʙʌʉʐʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ.
- ɇɸ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ ʏʉʋɿʃʉʑ ɸʉʌʏɲʍʏɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ
ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
(catering)/56.21, ʊʋʘʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ/ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ 10

-Ȱɶʉʌɹʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 38 ʏʉʐ ʆ.
4497/2017 (Ȱ’ 171)

-Ƀɿ ʔʉʌɸʀʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ:
- Ȱʆɲʌʏɼʍʉʐʆ ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʆɲ ɸʅʔɲʀʆʉʆʏɲɿ:
ɲ) ʉɿ ɷɿɳɷʌʉʅʉɿ ɷɿɹʄɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʉɿ ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏʉʐʎ, ɸʄɳʖɿʍʏʉʐ
ʋʄɳʏʉʐʎ ɷʑʉ (2) ʅɹʏʌʘʆ, ɴ) ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ɸɿʍʊɷʉʐ ʃɲɿ ɸʇʊɷʉʐ, ɶ) ʉɿ
ɽɹʍɸɿʎ ʃɲʏɳʄɻʗɻʎ ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ʋʙʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ʅɸ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ ʏɲ ʏʌʀɲ (3) ʅɹʏʌɲ, ɷ) ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ
(ɸɳʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ), ɸ) ʉɿ ɽɹʍɸɿʎ ʏʘʆ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ.
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- ȴɻʅʉʍɿʉʋʉɿɼʍʉʐʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏʉʐʎ ʋʘʄɻʏɹʎ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʎ ʍʏɿʎ ɸʄɸɶʃʏɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ.
-ȴɿɲʍʔɲʄʀʍʉʐʆ ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ɸɿʍʊɷʉʐ ʃɲɿ
ɸʇʊɷʉʐ ʏʘʆ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʅʉʆɼ ɷɿɹʄɸʐʍɻ ʏʉʐʎ (ɲʋʊ ɸʀʍʉɷʉ
ʋʌʉʎ ɹʇʉɷʉ).
-Ɉʉʋʉɽɸʏʉʑʆ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʋʌʉʎ ʏʉ ʃʉɿʆʊ ʍɻʅɸʀɲ, ʍʐʍʃɸʐɹʎ ʅɸ
ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃɼ ʉʐʍʀɲ.
-Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʍʏʉ
ʃʄɸʀʍɿʅʉ ʃɳɽɸ ɻʅɹʌɲʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.
ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ȾȰȴ
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.19
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.41
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.42
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
/47.43
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.51
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.53
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.54
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.59
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.61
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ ʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.62
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ
ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.63
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.64
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ

ɏʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȶʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ: 10 ʋ.ʅ. ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ Ȱʏʏɿʃɼ (ʋʄɻʆ ʆɼʍʘʆ) ʃɲɿ ʍʏʉ ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊ
ʍʐɶʃʌʊʏɻʅɲ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ.
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ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.65
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.71
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.72
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.75
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ,
ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ, ɺʙʘʆ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ
ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.76
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.77
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ
ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.78
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.79
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ/77.21
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆ/77.22
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ/77.29
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ/96.04.10.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ/96.04.10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ
/96.09.19.08
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ «ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɸʆʏʊʎ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops in a shop)
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉʄɿʍʅʉʑ ɸʃʃʄɻʍɿʙʆ,
ɲɿɽʉʐʍʙʆ ʃ.ʄʋ. (ɶɿɲ ɶɳʅʉʐʎ, ɴɲʋʏʀʍɸɿʎ,
ʃɻɷɸʀɸʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ)/96.09.19.16
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ
ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.52
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ʖʉʆɷʌɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ (do it yourself and
home improvement) ʋʉʐ ʋʘʄʉʑʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ ɸʀɷɻ (ʖʌʙʅɲʏɲ, ʍɿɷɸʌɿʃɳ,
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ɏʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȶʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ: 7 ʋ.ʅ.
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ʇʐʄʉʐʌɶɿʃɳ, ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɳ, ɹʋɿʋʄɲ,
ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ʃɼʋʉʐ, ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ,
ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎ ʃ.ʄʋ.).
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ/85.53
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ,
ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ/96.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɲʍɳɺ/96.04.10.05
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʍʙʅɲʏʉʎ (ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ,
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʅɸ ʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎ ʃɲɿ
ʐʋɹʌʐɽʌɸʎ ɲʃʏʀʆɸʎ)/96.04.10.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ/96.09.19.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
(ʏɲʏʉʐɳɺ)/96.09.19.09
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ
ʍʙʅɲʏʉʎ (piercing)/96.09.19.17
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ɏʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȶʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ: 9 ʋ.ʅ.

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɿʎ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ ɲʋʊ 7 ʋ.ʅ. ɹʘʎ 10 ʅ.ʅ. ʃɲɿ
ʏʉ ɇɳɴɴɲʏʉ ɲʋʊ 7 ʋ.ʅ. ɹʘʎ 9 ʅ.ʅ.

2. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που
παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
3. Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων γυμναστικής/
93.13 και των υπηρεσιών σωματικής ευεξίας (πιλάτες
κ.λπ.)/96.04.10.00 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών ιερόδουλων/
96.09.19.12 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας,
τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος ΙΙ,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5. Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες/88.10.13 και των
υπηρεσιών επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες/88.10.14.00 οφείλουν να τηρούν τους
κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες
του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
6. Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ΚΑΔ 56.30.10.09,
56.30.10.10 και 56.30.10.11, απαγορεύεται η χρήση των
μπαρ ως χώρου παραμονής των πελατών.

7. Προκειμένου να λειτουργήσουν οι αγορές του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), οι φορείς λειτουργίας
τους οφείλουν να αποστείλουν στη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και μόνο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση gen-sec@gge.gr τα στοιχεία
της παρ. 1 που αφορούν στο τοπογραφικό διάγραμμα,
με κοινοποίηση στην τοπική αστυνομική αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση η λειτουργία της αγοράς θεωρείται μη
νόμιμη.
Άρθρο 2
Κανόνες λειτουργίας των υπαίθριων αγορών
της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017
1. Για το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή,
15 Ιουνίου 2020 έως και την Κυριακή, 21 Ιουνίου 2020
επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της
περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), σε όλη
την Επικράτεια, ως ακολούθως:
α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε
αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές
σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες
πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
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β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4682/2020
(Α΄ 76) δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο.
γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο
κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
2. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά
πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες
αγορές ευθύνης τους για την περ. α΄ της παρ. 1.
3. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1,
μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών

Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ
ɲʆɲʄʉɶʀɲʎ ɲʏʊʅʘʆ/ʏ.ʅ.ɷɿɳʏɲʇɻ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ –
ʃɳʄʐʗɻ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ
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από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον
ν. 4177/2013 (Α΄ 173).
Άρθρο 3
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας
ιδιωτικών επιχειρήσεων-κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις του
άρθρου 1, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα
από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες, σύμφωνα
με τον πίνακα που ακολουθεί:

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɹʘʎ 20
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ʏ.ʅ.
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏɸʍʍɳʌʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (4.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɳʆʘ ʏʘʆ
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
20 ʏ.ʅ. ʃɲɿ ɹʘʎ 100 ʏ.ʅ.
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ʏʌɸɿʎ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (3.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (6.000) ɸʐʌʙ
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50%-75%, ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (10.000) ɸʐʌʙ
>75%, ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (15.000)
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (10.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (15.000) ɸʐʌʙ
50%-75%, ɸʀʃʉʍɿ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (20.000) ɸʐʌʙ
>75%, ʏʌɿɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (30.000) ɸʐʌʙ
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɳʆʘ ʏʘʆ
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
100 ʏ.ʅ. ʃɲɿ ɹʘʎ 300 ʏ.ʅ.
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (10.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ɷʙɷɸʃɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (12.000) ɸʐʌʙ
50%-75%, ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (15.000) ɸʐʌʙ
>75%, ɸʀʃʉʍɿ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (20.000) ɸʐʌʙ
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (15.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ɸʀʃʉʍɿ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (25.000) ɸʐʌʙ
50%-75%, ʏʌɿɳʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (35.000) ɸʐʌʙ
>75%, ʋɸʆɼʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (50.000) ɸʐʌʙ
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȳɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɳʆʘ ʏʘʆ
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
300 ʏ.ʅ.
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ɸʀʃʉʍɿ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (20.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ʏʌɿɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (30.000) ɸʐʌʙ
50%-75%, ʍɲʌɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (40.000) ɸʐʌʙ
>75%, ʋɸʆɼʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (50.000) ɸʐʌʙ
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʇɼʆʏɲ (60) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏʉʐ
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʘʎ ɸʇɼʎ:
1%-25%, ʍɲʌɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (40.000) ɸʐʌʙ
25%-50%, ɸʇɼʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (60.000) ɸʐʌʙ
50%-75%, ʉɶɷʊʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (80.000) ɸʐʌʙ
>75%, ɸʃɲʏʊ ʖɿʄɿɳɷɸʎ (100.000) ɸʐʌʙ
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɸʆɸʆɼʆʏɲ (90) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
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Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
Ȱʋʊ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ
ʏɲɿʆɿʙʆ (ʅʊʆʉ ʍɸ
ɽɸʌɿʆʉʑʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐʎ)/59.14
ɀɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɸʆʉʑ
ʖʙʌʉʐ/ʃɸʆɼʎ ɽɹʍɻʎ ɲʆɳ
ɷʑʉ ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ ʍʏʉʐʎ
ɽɸʌɿʆʉʑʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐʎ ɼ/ʃɲɿ
ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʋʉʍʉʍʏʉʑ 75%
ʍʏɻʆ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
ɽɸʌɿʆʙʆ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʘʆ
ɀɻ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ɲʏʊʅʘʆ
ʋʉʐ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɲɺʀ
ʍʏɿʎ ɷʑʉ ɽɹʍɸɿʎ
ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ ʅɸʍʉʄɲɴɸʀ
ʃɸʆʊʎ ʖʙʌʉʎ/ʃɸʆɼ ɽɹʍɻ
ȴɿɳʄɸɿʅʅɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʋʌʉɴʉʄɼ ʍɸ ɽɸʌɿʆʉʑʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐʎ

ɀɻ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ
ʅɳʍʃɲʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʏʘʆ
ɽɸʌɿʆʙʆ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʘʆ
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Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ (1.500) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (3.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ

Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏɻʎ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ ɶɿɲ
Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʋɸʄɲʏʙʆ ʅʊʆʉ
ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ, ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʍʖɸʏɿʃʊ ʃɲʏɳʄʉɶʉ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɸʖʆɿʃʉʑ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ɸʄɹɶʖʉʐ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ.
ʉɷɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ/71.20
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ
ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ/85.53
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ
ʉɷɻɶʙʆ

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ.
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ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.53.11
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ ʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ/85.59.13.06
(ɇʖʉʄɹʎ/Ⱦɹʆʏʌɲ
Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ-ɅȵȻ, ȾȵȺȵɉɃ)
-ɇʖʉʄɹʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɀɸʏɲʔʉʌɹʘʆ
(ɇȵȾȰɀ) ʃɲɿ ɇʖʉʄɹʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ Ƀɷɻɶʙʆ
Ƀʖɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ
ȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ȵʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ ADR
(ɇȵȾɃɃɀȵȵ)
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ, ʃʉʐʌɸʀʘʆ
ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ/96.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ
/96.04.10.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ/96.04.10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʅɲʍɳɺ
/96.04.10.05
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ
ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ
ʍʙʅɲʏʉʎ (ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ,
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʅɸ ʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎ
ʃɲɿ ʐʋɹʌʐɽʌɸʎ ɲʃʏʀʆɸʎ)
/96.04.10.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ
ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ/96.09.19.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
(ʏɲʏʉʐɳɺ)/96.09.19.09
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ
ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ
(piercing)/96.09.19.17
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʐɶɸɿʆɼʎ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ
ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋʉʏʙʆ ɲʋʊ
ʃʐʄɿʃɸʀʉ ɽɸʌɿʆʉʑ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐ
/56.10.19.06
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʃɲʆʏʀʆɸʎ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏɸʍʍɳʌʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (4.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
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ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
/56.29.20.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ
ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʋʉʏʙʆ ɲʋʊ
ʃʐʄɿʃɸʀʉ
ɶɻʋɹɷʉʐ/56.10.19.05
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʔʉʌɳ
ɶɸʐʅɳʏʘʆ ɲʋʊ ʅʋʉʐʔɹ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ
ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
(catering)/56.21
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ʃʏɼʅɲʏʉʎ
ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ. ɶɳʅʘʆ
ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ)
/93.29.11.03
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ
ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋ.ʖ. ɶɳʅʘʆ
ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ)
/93.29.19.01
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʋɸʏɳʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ
ɲʆɲʄʉɶʀɲʎ ɲʏʊʅʉʐ/ʏ.ʅ.
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʐʖɸʌʙʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʅɸ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
/92.00.12.00
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ/92.00.12.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʏʐʖɸʌʙʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ (ʅɸ
ʃɸʌʅɲʏʉɷɹʃʏɻ
/92.00.12.02
- ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʔɸʆɸʀʉ, ʅɸ ʏɸʖʆɿʃɳ ʃɲɿ
ʅɻʖɲʆɿʃɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ
/56.30.10.05
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ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʙɷɸʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (12.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ

23119
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-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʃɲʔɸʏɹʌɿɲ ʅɸ ɷɿɳɽɸʍɻ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏʉ
ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ (ʀʆʏɸʌʆɸʏ
ʃɲʔɹ)/56.30.10.08
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
1 (ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ɶɿɲ ʏʉʐʎ
ȾȰȴ 93.13 ʃɲɿ
96.04.10.00, ʊʋʘʎ
ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 ʃɲɿ
ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ)
-ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ/93.13
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʘʅɲʏɿʃɼʎ
ɸʐɸʇʀɲʎ (ʋɿʄɳʏɸʎ
ʃ.ʄʋ.)/96.04.10.00

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɳʌʃʘʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ
ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ʋɳʌʃʘʆ/93.21
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Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
ȳɿɲ ʏɿʎ ɸʉʌʏɲʍʏɿʃɹʎ ʏʉʋɿʃɹʎ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ:
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏɻʎ/ʘʆ ɸʋʊʅɸʆɻʎ/ʘʆ ɻʅɹʌɲʎ/ʘʆ
-ȵɳʆ ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɻʅɹʌɲ
ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
(10.000) ɸʐʌʙ ʍʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ.

Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʘʌɳʌɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ
ʅɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.19
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ,
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ (1.000) ɸʐʌʙ.
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ.
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ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.41
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.42
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.43
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.51
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ,
ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.53
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.54
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ
ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.59
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ
ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.61
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ ʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.62
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ ʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.63
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.64
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ
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ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.65
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.71
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.72
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ
ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.75
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ, ʔʐʏʙʆ,
ʍʋʊʌʘʆ, ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ,
ɺʙʘʆ ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ ʃɲɿ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.76
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.77
-ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.78
-ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ
ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.79
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ
ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɿɷʙʆ/77.21
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ
ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆ/77.22
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ
ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ
ʖʌɼʍɻʎ/77.29
-Ɉʐʖɸʌɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɼʅɲʏɲ/92.00
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-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ
/96.04.10.01
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ
/96.04.10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ
ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ
/96.09.19.08
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʅɸ
ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ ʏʑʋʉʐ
«ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ɸʆʏʊʎ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ» (shops in
a shop)
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ
ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ʋɲʌɲʍʏɳʍɸʘʆ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ɴʉʏɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (10.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɼʋʘʆ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
ʔʐʍɿʃʙʆ ɴɿʉʏʊʋʘʆ/91.04

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʀʍʏɲʎ
ʃɲʌʏ/93.11.10.04

Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 1 (ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ
ɶɿɲ ʏʉʐʎ ȾȰȴ 96.09.19.12,
88.10.14 ʃɲɿ 88.10.13,
ʊʋʘʎ ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿ
ʍʏɿʎ ʋɲʌ. 4, 5 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
1 ʃɲɿ ʍʏɲ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ ȻȻ
ʃɲɿ ȻȻȻ, ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎ)

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɿɸʌʊɷʉʐʄʘʆ/96.09.19.12

2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍɲʌɳʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (40.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷʑʉ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (2.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (6.000) ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
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-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʋʀʍʃɸʗɻʎ
ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ
ɶɿɲ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ/
88.10.14.00
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ɶɿɲ ɳʏʉʅɲ ʅɸ
ɲʆɲʋɻʌʀɸʎ/88.10.13.00
Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʍʏʉʐʎ
ʋɳɶʃʉʐʎ/ ʍʏɿʎ
ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ɷɿɹʄɸʐʍɻʎ
-Ⱦʐʌɿɲʃɳʏɿʃɹʎ Ȱɶʉʌɹʎ,
Ȱɶʉʌɹʎ Ɇɲʃʉʍʐʄʄɸʃʏʙʆ
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1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏɸʍʍɳʌʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (4.000) ɸʐʌʙ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
- ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (10.000) ɸʐʌʙ

Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

1ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ
2ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ:
-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ

-ȵʅʋʉʌʉʋɲʆɻɶʑʌɸɿʎ

-Ȱʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ/ʘʆ ɸʋʊʅɸʆɻʎ/ʘʆ ɻʅɹʌɲʎ/ʘʆ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɼʎ ʏʉʐʎ.
-ȵɳʆ ɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɻʅɹʌɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ (15.000) ɸʐʌʙ ʍʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʊʋʘʎ
ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 11 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 38 ʏʉʐ ʆ. 4497/2017 (Ȱ’ 171).

2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους
κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για
κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 4
Μέτρα προστασίας στα μέσα μαζικής μεταφοράς
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής των
μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και εντός των οχημάτων και των συρμών, το προσωπικό και οι επιβάτες
υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει επίσης
για τον οδηγό και τους επιβάτες επιβατηγών οχημάτων
δημόσιας χρήσης.
2. Οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του
μονίμου και εκτάκτου προσωπικού των συγκοινωνιακών
φορέων, που επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας,
διαχείρισης πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών,
προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και
να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση προς αποφυγή συνωστισμού.

3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 5
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα,
δημόσιας χρήσης και ιδιωτικής χρήσης με οδηγό
1. Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.
ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2)
επιβατών, πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα οκτώ (8) ή (9) θέσεων, δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό του
ν. 4093/2012, επιτρέπεται η μεταφορά τεσσάρων (4)
επιβατών πλέον του οδηγού.
3. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση
η υπέρβαση του ορίου επιβατών, εφόσον στο όχημα
επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους.
4. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 3, είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας, τόσο από
τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό.
5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ
τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες.
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Άρθρο 6
Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά
ιδιωτικής χρήσης οχήματα
1. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
μέχρι επτά (7) θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά δύο (2)
επιβατών πλέον του οδηγού.
2. Για επιβατηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
οκτώ (8) ή εννέα (9) θέσεων ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.),
επιτρέπεται η μεταφορά τεσσάρων (4) επιβατών πλέον
του οδηγού.
3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν και για τα
διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου Βαν οχήματα
που κυκλοφορούν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ.
61512/2900/11.12.2002 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1548).
4. Στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών, μόνο εφόσον
στο όχημα επιβαίνουν αποκλειστικά γονείς με τα τέκνα
τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η διαπίστωση της συνδρομής αυτής γίνεται με την επίδειξη
αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου
(διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης).
5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους
επιβάτες.
Άρθρο 7
Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις
με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις
1. Σε όλα τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία
αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία
μεμονωμένων αυτοκινητιστών άγονων γραμμών, τουριστικά λεωφορεία και ειδικά τουριστικά λεωφορεία
περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού τύπου), σε λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στα λεωφορεία
δημοτικής συγκοινωνίας, στα λεωφορεία αρμοδιότητας
ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, στα μέσα σταθερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, όπως επίσης στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών
μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του προβλεπόμενου
μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα/συρμό.
2. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
επιβάλλεται σε κάθε επιβάτη πέραν του ποσοστού της
παρ. 1, καθώς και στον οδηγό του οχήματος/συρμού, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
3. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής, καθώς
και εντός των οχημάτων και συρμών, το προσωπικό και οι
επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
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Άρθρο 8
Ειδικά μέτρα προστασίας
κατά τη μετακίνηση των μαθητών
1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών,
κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 έως 6 της παρούσας,
εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου.
2. α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να
διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση
με τάξη και την αναγκαία χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.
β. Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε συνολικά να επιτυγχάνεται το
ήμισυ της πληρότητας του οχήματος.
γ. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών, με την εξαίρεση
των οχημάτων της παρ. 5, απολυμαίνονται καθημερινά
πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών
τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1%
(διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα [9] μέρη νερό και
ένα [1] μέρος χλωρίνης), ακολουθεί φυσικός αερισμός
και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
3. Οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές
μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.
4. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των
μέτρων της παρ. 2.
5. Ειδικώς στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών
με τα επιβατηγά οχήματα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5
[δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και
ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό], η χρήση μη
ιατρικής μάσκας προστασίας τόσο από τους επιβάτες,
όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση
παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου,
εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 5.
Άρθρο 9
Μέτρα προστασίας κατά
τις αεροπορικές μετακινήσεις
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός
αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των
αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το
προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη
ιατρική μάσκα προστασίας.
2. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς
τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού
των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιριών που
επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης
πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου
να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή
προς αποφυγή συνωστισμού.
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3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος,
επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.

Επιχειρήσεις/ΚΑΔ

Ειδικές απαιτήσεις

Πρόβες ζωντανών
θεαμάτων και
ακροαμάτων

-Υποχρεωτική τήρηση της
απόστασης ενάμισι (1,5)
μέτρου κατ’ ελάχιστον σε
ανοικτούς και κλειστούς
χώρους, εξαιρουμένης
της περίπτωσης κατά την
οποία για τις ανάγκες της
σκηνής απαιτείται σωματική
επαφή. Στην περίπτωση
αυτή, οι συμμετέχοντες
στην εν λόγω σκηνή
είναι υποχρεωμένοι να
απολυμαίνουν τα χέρια
τους πριν και μετά τη
σκηνή, και η επαφή να είναι
πολύ σύντομη.
-Οι επιχειρήσεις ή
οι διοικήσεις των
εποπτευόμενων φορέων
οφείλουν να καταγράφουν
και να τηρούν επί
τριάντα (30) ημέρες
κατάλογο εισερχόμενων εξερχόμενων στον χώρο
της πρόβας (για λόγους
ιχνηλάτησης, αν κριθεί
αναγκαίο).
-Οι επιχειρήσεις ή
οι διοικήσεις των
εποπτευόμενων φορέων
οφείλουν να επιτρέπουν
την είσοδο στον χώρο της
πρόβας και πέριξ αυτών
μόνο των απολύτως
απαραίτητων ατόμων.

Κινηματογραφικά
γυρίσματα

-Υποχρεωτική τήρηση της
απόστασης ενάμισι (1,5)
μέτρου κατ’ ελάχιστον σε
ανοικτούς και κλειστούς
χώρους, εξαιρουμένης
της περίπτωσης κατά την
οποία για τις ανάγκες της
σκηνής απαιτείται σωματική
επαφή. Στην περίπτωση
αυτή, οι συμμετέχοντες
στην εν λόγω σκηνή
είναι υποχρεωμένοι να
απολυμαίνουν τα χέρια
τους πριν και μετά τη
σκηνή, και η επαφή να είναι
πολύ σύντομη.

Άρθρο 10
Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά
και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία
που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές
1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των
πλοιάρχων των επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές,
διασφαλίζεται η μεταφορά κατ’ ανώτατο όριο του εξήντα
τοις εκατό (60%) του συνολικού αριθμού επιβατών των
πλοίων ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) εφόσον το
πλοίο διαθέτει καμπίνες, καθώς και η τήρηση ελάχιστης
απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά. Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων
δύνανται να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι είτε συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού είτε
άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφορετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή
μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.
2. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώματος των πλοίων υποχρεούνται, πριν την επιβίβαση,
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την
αποβίβαση των επιβατών, να συμμορφώνονται προς
τις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων
κορωνοϊού COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(https://www.ynanp.gr/el/).
3. Για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κατά περίπτωση: α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς
πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και β) στους πλοιάρχους διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
Άρθρο 11
Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και
παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών, φορέων
και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα
του πολιτισμού
Στους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, ιστορικούς
χώρους και κτίρια και παρόμοιους πόλους έλξης επισκεπτών, φορείς και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και
δεν καταλαμβάνονται από άλλη διάταξη της παρούσας,
η λειτουργία των οποίων είχε απαγορευθεί στο πλαίσιο
των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την
τήρηση των ακόλουθων αποστάσεων.
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Αρχαιολογικοί χώροι

Μουσεία - Ιστορικοί
χώροι και κτίρια παρόμοιοι πόλοι έλξης
επισκεπτών
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-Οι επιχειρήσεις ή
οι διοικήσεις των
εποπτευόμενων φορέων
οφείλουν να καταγράφουν
και να τηρούν επί
τριάντα (30) ημέρες
κατάλογο εισερχόμενων εξερχόμενων στον χώρο
των γυρισμάτων (για
λόγους ιχνηλάτησης, αν
κριθεί αναγκαίο).
-Οι επιχειρήσεις ή
οι διοικήσεις των
εποπτευόμενων φορέων
οφείλουν να επιτρέπουν
την είσοδο στον χώρο
του γυρίσματος και πέριξ
αυτού μόνο των απολύτως
απαραίτητων ατόμων.
-Υποχρεωτική τήρηση της
απόστασης ενάμισι (1,5)
μέτρου κατ’ ελάχιστον.
-Υποχρεωτική χρήση μη
ιατρικής μάσκας όταν
γίνεται οργανωμένη
ξενάγηση με ξεναγό, συχνή
αντισηψία χεριών, χρήση
ηλεκτρονικού εισιτηρίου
πρόσβασης, όπου αυτό
διατίθεται, και αποφυγή
σωματικής επαφής σε
ταμεία και γκισέ, χρήση
ασύρματης ξενάγησης για
εξασφάλιση τήρησης των
αποστάσεων.
-Υποχρεωτική τήρηση της
απόστασης ενάμισι (1,5)
μέτρου κατ’ ελάχιστον σε
ανοικτούς χώρους και δύο
(2) μέτρων κατ’ ελάχιστον
σε κλειστούς χώρους.
-Υποχρεωτική χρήση
μη ιατρικής μάσκας από
εργαζομένους, ξεναγούς
και επισκέπτες.
-Οι ομάδες επισκεπτών
(γκρουπ) δεν θα πρέπει να
υπερβαίνουν τα οκτώ (8)
άτομα.

Άρθρο 12
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων
και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα
του πολιτισμού-κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και που δεν τηρούν τις απαιτήσεις
του άρθρου 11, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση,
με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
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πρόστιμο από χίλια (1.000) έως δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
και από εκατό (100) έως διακόσια (200) ευρώ για παράβαση φυσικού προσώπου, σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί:
Παράβαση
Κυρώσεις
1η παράβαση:
Μη τήρηση αποστάσεων Διοικητικό πρόστιμο
χιλίων (1.000) ευρώ
Μη τήρηση κανόνων ως
προς σκηνές που απαιτούν 2η παράβαση:
σωματική επαφή
Διοικητικό πρόστιμο
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
1η παράβαση:
Μη καταγραφή
Διοικητικό πρόστιμο
εισερχομένωνχιλίων (1.000) ευρώ
εξερχομένων και μη
διατήρηση καταγραφής
2η παράβαση:
επί τριάντα (30) ημέρες
Διοικητικό πρόστιμο
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
εκατό (100) ευρώ
Παρουσία μη αναγκαίων
για κάθε άτομο
ατόμων στον χώρο της
πρόβας ή του γυρίσματος
2η παράβαση:
και πέριξ αυτών
Διοικητικό πρόστιμο
διακοσίων (200) ευρώ
για κάθε άτομο
2. Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται τους
αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία, τους ιστορικούς
χώρους και κτίρια και παρόμοιους πόλους έλξης επισκεπτών και δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και
τα υγειονομικά μέτρα προστασίας, επιβάλλεται για κάθε
παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 13
Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών
χώρων μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών και
των προβών ζωντανών θεαμάτων, ακροαμάτων,
καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων
στους αρχαιολογικούς χώρους
1. Η ασφαλής λειτουργία των αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων
πόλων έλξης επισκεπτών, καθώς και η ασφαλής διεξαγωγή προβών ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων
και κινηματογραφικών γυρισμάτων γίνονται σύμφωνα
με την από 5.6.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, καθώς και την από 27.5.2020 εισήγηση της
64ης συνεδρίασης και την από 28.5.2020 εισήγηση
της 65ης συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης
Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται με τις σχετικές εγκυκλίους του αρμόδιου
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
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2. Οι προϊστάμενοι των Περιφερειακών Yπηρεσιών του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οφείλουν να
λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα ασφάλειας και
προφύλαξης εργαζομένων και επισκεπτών, σύμφωνα με
την παρούσα και τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
Άρθρο 14
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας
δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
1. Οι διοικήσεις των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των
Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων
Επαγγελματικών Σχολών Χορού, των Ωδείων και Μουσικών Σχολών, των Σχολών Βυζαντινής Μουσικής, του
Προπαρασκευαστικού Επαγγελματικού Σχολείου Καλών
Τεχνών Πανόρμου Τήνου, των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού, και των λοιπών εκπαιδευτικών δομών καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των μαθημάτων
και των εν γένει δραστηριοτήτων τους. Στις διατάξεις της
παρούσας δεν υπάγονται τα μουσικά και καλλιτεχνικά
γυμνάσια και λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Ειδικές απαιτήσεις και απαγορεύσεις για τη λειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης του άρθρου
πρώτου, σύμφωνα και με τις από 13.5.2020, 27.5.2020,
5.6.2020 και 11.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19 είναι οι ακόλουθες:
α. Απαγορεύονται η διδασκαλία και η χρήση πνευστών
οργάνων, εξαιρουμένων:
αα. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2020. Στην περίπτωση
αυτή η διδασκαλία πραγματοποιείται με την τήρηση
υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του
εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου και με υποχρεωτική
για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής προμετωπίδας (προσωπίδας),
αβ. των υποψηφίων που θα λάβουν μέρος στις απολυτήριες εξετάσεις του έτους 2020 σε Ωδεία και Μουσικές
Σχολές της Επικράτειας. Στην περίπτωση αυτή η διδασκαλία και η διενέργεια εξετάσεων πραγματοποιούνται
με την τήρηση υποχρεωτικής απόστασης τριών (3) μέτρων μεταξύ του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου
και με υποχρεωτική για τον εκπαιδευτή χρήση προστατευτικής προμετωπίδας (προσωπίδας).
β. Επιτρέπεται η χρήση κρουστών οργάνων με υποχρεωτική για τον δάσκαλο χρήση μη ιατρικής προστατευτικής μάσκας ή και προαιρετική χρήση κατασκευής
πετάσματος (διαχωριστικού).
γ. Επιτρέπεται η φωνητική διδασκαλία, υπό την προϋπόθεση ότι η διδασκαλία λαμβάνει χώρα ατομικά και
γίνεται υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής προστατευτικής
μάσκας από τον δάσκαλο ή και προαιρετική χρήση πετάσματος (διαχωριστικού).
δ. Στις αίθουσες διδασκαλίες και στους λοιπούς κλειστούς χώρους των ανωτέρω δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου
μεταξύ των ατόμων.
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ε. Επιβάλλεται ενδελεχής και συχνός καθαρισμός και
η τοπική απολύμανση όλων των μουσικών οργάνων
και όλων των επιφανειών που αγγίζονται από μαθητέςσπουδαστές και δασκάλους-καθηγητές.
3. Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων
υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των φορέων του άρθρου πρώτου τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.
4. Η Διοίκηση των φορέων και των επιχειρήσεων του
άρθρου πρώτου φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα
κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών,
σπουδαστών, δασκάλων, καθηγητών και εργαζομένων,
ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό των αιθουσών
διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού και την τήρηση των οδηγιών καλής υγιεινής χεριών, σύμφωνα με
τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
5. Για όλες τις ανωτέρω δομές της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης το διδακτικό έτος παρατείνεται έως τις 31.7.2020.
Άρθρο 15
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας δομών
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης-κυρώσεις
1. Στις επιχειρήσεις και στους φορείς του άρθρου 14
που δεν τηρούν τα μέτρα προστασίας και τους κανόνες
λειτουργίας επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τέσσερις χιλιάδες (4.000)
ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα
από δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημέρες, σύμφωνα
με τον πίνακα που ακολουθεί:
Παράβαση
Κυρώσεις
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες
Απαγόρευση διδασκαλίας
2η παράβαση:
και χρήσης πνευστών
Διοικητικό πρόστιμο
τεσσάρων χιλιάδων
(4.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για
τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ
Χρήση κρουστών
οργάνων χωρίς χρήση
2η παράβαση:
από τον δάσκαλο μη
Διοικητικό πρόστιμο
ιατρικής προστατευτικής τριών χιλιάδων (3.000)
μάσκας
ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες
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1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ
Φωνητική διδασκαλία η
οποία δεν λαμβάνει χώρα
ατομικά

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
τεσσάρων χιλιάδων
(4.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ

Φωνητική διδασκαλία
χωρίς χρήση από τον
δάσκαλο μη ιατρικής
προστατευτικής μάσκας

2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για
δεκαπέντε (15) εργάσιμες
ημέρες

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
Μη τήρηση της ελάχιστης
χιλίων (1.000) ευρώ
απόστασης ενάμισι (1,5)
μέτρου στις αίθουσες
2η παράβαση:
διδασκαλίες και στους
Διοικητικό πρόστιμο
λοιπούς κλειστούς
τριών χιλιάδων (3.000)
χώρους των ανωτέρω
ευρώ και αναστολή
δομών καλλιτεχνικής
λειτουργίας για δέκα
εκπαίδευσης
πέντε (15) εργάσιμες
ημέρες

Μη τήρηση του κανόνα
για ενδελεχή και
συχνό καθαρισμό και
τοπική απολύμανση
των επιφανειών που
αγγίζονται από μαθητέςσπουδαστές και
δασκάλους- καθηγητές

Μη τήρηση της ελάχιστης
απόστασης ενάμισι
(1,5) μέτρου στους
χώρους γραφείων,
διοικητικών και άλλων
υπηρεσιών των ιδιωτικών
επιχειρήσεων και των
φορέων των ανωτέρω
δομών καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης

1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
χιλίων (1.000) ευρώ
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για δέκα
πέντε (15) εργάσιμες
ημέρες
1η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
χιλίων (1.000) ευρώ
2η παράβαση:
Διοικητικό πρόστιμο
τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για δέκα
πέντε (15) εργάσιμες
ημέρες
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2. Στην περίπτωση των εργαζομένων που δεν τηρούν
τους κανόνες του άρθρου 14, επιβάλλεται στις επιχειρήσεις και στους φορείς του εν λόγω άρθρου για κάθε
παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 14, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 16
Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία
των βρεφικών, βρεφονηπιακών
και παιδικών σταθμών
1. Για την ασφαλή επαναλειτουργία των βρεφικών,
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών λαμβάνονται
τα ακόλουθα μέτρα:
α. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του κορωνοϊού
COVID-19 στον χώρο του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή
παιδικού σταθμού.
β. Μέτρα τήρησης αποστάσεων και περιορισμού των
στενών επαφών μεταξύ των παιδιών, του προσωπικού
και των γονέων/κηδεμόνων.
γ. Μέτρα τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής.
δ. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και
εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα
και εξοπλισμό.
2. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων
κρουσμάτων εξειδικεύονται στις από 23.5.2020 οδηγίες του ΕΟΔΥ με τίτλο «Λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό SARS-COV-2 (COVID-19) - Οδηγίες για νηπιαγωγεία,
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς», οι οποίες
είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: https://www.ypes.gr/
odigies-gia-nipiagogeia-paidikoys-kai-vrefonipiakoysstathmoys/
3. Η άδεια ειδικού σκοπού εξακολουθεί να χορηγείται
στους υπαλλήλους του Δημοσίου που είναι δικαιούχοι
αυτής, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς
κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με
την οποία το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή
ορίζεται στην υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών
(Β΄ 1856) ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί. Για
τη χορήγηση της άδειας απαιτείται βεβαίωση από την
οικεία δομή, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο δεν
προσέρχεται στον βρεφικό, βρεφονηπιακό ή παιδικό
σταθμό, κατόπιν υποβολής της ως άνω προβλεπόμενης
υπεύθυνης δήλωσης.
4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν
τους κανόνες των παρ. 1 και 2, επιβάλλεται για κάθε
παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και
χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, και σε περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ,
αντίστοιχα.
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Άρθρο 17
Μέτρα προστασίας και κανόνες
λειτουργίας φορέων παροχής εκπαίδευσης
και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως
δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου
και βαθμού της χώρας
1. Ο τρόπος λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών
δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, σύμφωνα με την από
2.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 ορίζεται ως εξής:
Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των μαθητών και
των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που η τήρηση των
παραπάνω αποστάσεων δεν είναι δυνατή, λόγω τυχόν
περιορισμών που θέτει το μέγεθος της αίθουσας, το
τμήμα χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα. Για τα
φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα
ξένων γλωσσών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο τέταρτο της υπ’ αρ. 51888/ΓΔ4/6.5.2020 κοινής απόφασης
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και
Εσωτερικών (Β΄ 1739).
2. Η διοίκηση των πάσης φύσεως φορέων και δομών
της παρ. 1 φροντίζει ώστε να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών και
εκπαιδευτικών, ιδίως σε σχέση με τον φυσικό αερισμό
των αιθουσών διδασκαλίας, την αποφυγή συγχρωτισμού
και την τήρηση των οδηγιών υγιεινής χεριών, σύμφωνα
με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Δημόσιας Υγείας το
Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
3. Ειδικά το πρακτικό μάθημα της «Πληροφορικής»
πραγματοποιείται με κάλυψη των πληκτρολογίων με
μεμβράνη οικιακής χρήσεως, η οποία αφαιρείται με την
εναλλαγή κάθε χρήστη.
4. Ο τρόπος διεξαγωγής των κάθε είδους εξετάσεων
των πάσης φύσεως φορέων και δομών της παρ. 1, σύμφωνα με την από 13.5.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
ορίζεται ως εξής:
Α. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των μαθητών και των εξεταστών εντός
αίθουσας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Β. Προαιρετική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής
μάσκας.
Γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
Δ. Καλή υγιεινή των χεριών με χρήση νερού και σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
Ε. Εξασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού των αιθουσών και μη χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, σύμφωνα με την από 23.4.2020 και υπ’ αρ. πρωτ. Δ1 (δ)/ΓΠ
οικ.26635 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας και
την από 13.5.2020 εισήγηση της 47ης συνεδρίασης της
Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.
5. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ
των ανωτέρω εξετάσεων ακολουθείται συγκεκριμένος
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τρόπος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι διοργανωτές αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της
παρούσας σε όλα τα στάδια.
6. Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται στην
επιχείρηση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150)
ευρώ.
Άρθρο 18
Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας
σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
1. Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, κατά τη θεωρητική εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5)
μέτρου εντός των κλειστών χώρων. Κατά τη διάρκεια
της πρακτικής εκπαίδευσης μπορούν να επιβαίνουν στα
σκάφη μήκους έως και έξι (6) μέτρων έως τρία (3) άτομα
και στα μεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (4) άτομα.
2. Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατά
τη θεωρητική εκπαίδευση που πραγματοποιείται εντός
των κλειστών χώρων, εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της
παρ. 1.
3. Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών
υπηρεσιών αναψυχής χρησιμοποιούν τις ίδιες καταδυτικές συσκευές, τα επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει να
αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν
εκπαιδευόμενο/χρήστη.
4. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών ακολουθούν τους
περιορισμούς περί αριθμού επιβαινόντων που ισχύουν
για τα σκάφη αναψυχής, εκτός εάν πρόκειται για άτομα
της ίδιας οικογένειας.
5. Στις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψηφίων χειριστών
ταχυπλόων σκαφών, που διενεργούνται σε κλειστό χώρο,
μεταξύ των εκπαιδευομένων τηρείται απόσταση ενάμισι
(1,5) μέτρου.
6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 19
Μέτρα προστασίας εντός
νοσοκομείων, δημοσίων υπηρεσιών
και χώρων συνάθροισης κοινού
1. Στα νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα
πάσης φύσεως τηρείται, με ευθύνη του οικείου Διευθυντή, ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ
των ατόμων. Στους ίδιους χώρους είναι υποχρεωτική η
χρήση ιατρικής μάσκας από το προσωπικό και μη ιατρικής μάσκας από τους ασθενείς ή επισκέπτες.
2. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση,
αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται
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ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των
υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.
3. Σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς, που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη της παρούσας τηρείται ελάχιστη απόσταση
ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης χρήσης
μάσκας, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων
(300) ευρώ. Για κάθε παράβαση των κανόνων ελάχιστης
απόστασης και αναλογίας του παρόντος επιβάλλεται, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό
πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
Άρθρο 20
Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών
και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων
1. Σε όλες τις ανοικτές και κλειστές αθλητικές και ναυταθλητικές εγκαταστάσεις και κολυμβητήρια επιτρέπεται
η χρήση τους για την κάλυψη αναγκών προπόνησης,
ατομικής ή ομαδικής, από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών (ΤΑΑ) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιρειών (ΑΑΕ) και αθλούμενους με τους όρους και
τους περιορισμούς, που αναφέρονται στο Παράρτημα IV,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Επιτρέπεται σε όλα τα αθλήματα, ατομικά ή ομαδικά,
η διεξαγωγή αγωνιστικών δραστηριοτήτων χωρίς την
παρουσία θεατών, με τους όρους που αναφέρονται στο
αγωνιστικό πρωτόκολλο της αντίστοιχης Ομοσπονδίας
ή διοργανώτριας αρχής, που έχει κατατεθεί και εγκριθεί
από την αρμόδια Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) και εφόσον
έχει προηγηθεί προετοιμασία των αθλητών διάρκειας
τουλάχιστον τεσσάρων (4) εβδομάδων.
3. Σε όλες τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 2 η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες πρόσβασης και ασφαλούς
άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της
ΓΓΑ και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης
αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που
εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της ΓΓΑ και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΓΓΑ.
4. Στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν τηρούν
τους κανόνες του παρόντος και του παραρτήματος, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) και πεντακοσίων (1.000) ευρώ αντίστοιχα και σε
περίπτωση υποτροπής χιλίων (1.000) και τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ, αντίστοιχα.
Άρθρο 21
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής
της παρούσης για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική
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Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης
τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του
Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τα αρμόδια
όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας,
το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).
2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς
ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη
τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν
υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο
έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
3. Οι αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που
επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις υποχρεούνται
να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχετικών κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα VI, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, μετά από
την έκδοση της σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου
της Υπηρεσίας ή Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22.
Άρθρο 22
Διαδικασίες ελέγχωνπιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 21 μέσω των οικείων
οργάνων ελέγχου διενεργούν ελέγχους για την τήρηση
της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων
κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται).
2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της
ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα V,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας),
εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά το άρθρο 3. Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση
άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η παράβαση με την
παρουσία δυο (2) εκ των οικείων ελεγκτικών οργάνων.
Για την άρνηση παραλαβής και τη θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα
αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας
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πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο
ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε
την παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις
υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.),
όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2)
εργάσιμων ημερών, στις υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του
άρθρου 21, με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή της Αρχής, συγκροτείται τριμελής επιτροπή,
η οποία εξετάζει εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών τις
αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή
τις απορρίπτει. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη επιβληθείσες διοικητικές
πράξεις (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας,
όπου προβλέπεται) από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας
ή Αρχής, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η υποβολή αντιρρήσεων δεν
αναστέλλουν την εκτέλεση του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/οργανισμού/φορέα, το οποίο
επιβάλλεται παραχρήμα με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.
Άρθρο 23
Επιβολή προστίμων
1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής για κάθε παράβαση των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα.
2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που
τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος V που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία καταχωρούνται
υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και
ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται το ύψος του επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη
συμπληρώνεται εις τριπλούν από το όργανο ελέγχου.
Ακολούθως, ένα (1) αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας
του ελεγχόμενου ή της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή
αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην
αρμόδια Αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη
των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 21 της παρούσας
αρμόδιων Αρχών.
4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επι-
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χείρησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.,
αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της
ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου
Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση
κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου,
αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη
γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο
δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνεια
του. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει
οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το
όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 24
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας
πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου
(e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται,
είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/
e- paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
είτε από τις Τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα
εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001
«Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Αντίγραφο του
παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά
στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την
υποβολή αντιρρήσεων.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του
προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου
να βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α΄ 90).
Άρθρο 25
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού
ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του
τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων
ηλεκτρονικών μέσων.
Άρθρο 26
Ισχύς
Η απόφαση αυτή ισχύει από τις 15 Ιουνίου 2020 έως
και τις 28 Ιουνίου 2020.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Οδηγίες για την επαναλειτουργία
των γυμναστηρίων
Α. ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
- ανάρτηση, στην είσοδο και σε εμφανή σημεία εσωτερικά του γυμναστηρίου, οδηγιών που αφορούν:
• στους κανόνες αναπνευστικής υγιεινής
• στην εφαρμογή της υγιεινής των χεριών
• στα συμβατά συμπτώματα για COVID-19 λοίμωξη.
- ταυτόχρονη παρουσία αριθμού ατόμων ανάλογα με τα τετραγωνικά (αθλούμενοι όχι περισσότεροι του 50%).
- είσοδος των αθλουμένων με προ συνεννόηση και με πλήρη καταγραφή των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο), καθώς και του είδους και της διάρκειας της άσκησης.
- πρόβλεψη για επάρκεια υγειονομικού υλικού:
• αλκοολούχο αντισηπτικό
• χειρουργικές μάσκες
• γάντια μιας χρήσης.
- τοποθέτηση κλειστών ποδοκίνητων κάδων σε εμφανή σημεία.
- απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων ανάμεσα στα όργανα αερόβιας άσκησης (π.χ. διάδρομοι, ποδήλατα,
ελλειπτικά κ.λπ.) ή κατασκευή ακρυλικών υαλοπινάκων που θα βρίσκεται έμπροσθεν των οργάνων και καθ’ όλο το
μήκος αυτών ιδανικά και με επάνω καλυπτικό τμήμα (οροφή) το οποίο θα καθαρίζεται με αλκοολούχο αντισηπτικό
διάλυμα πριν την χρήση του από τον επόμενο αθλούμενο. (Εικόνα 1)

- για ομαδικές ασκήσεις αερόβιας γυμναστικής που εκτελούνται σε Τμήματα απόσταση τουλάχιστον δύο (2)
μέτρων μεταξύ των αθλούμενων.
- καθαρισμός/απολύμανση των οργάνων με καθαριστικό/απολυμαντικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μετά από κάθε χρήση.
- στους χώρους αναμονής αφαιρούνται περιττά αντικείμενα (π.χ. περιοδικά) και τηρούνται οι κανόνες της φυσικής
απόστασης.
Λειτουργία των αποδυτηρίων
- Πριν την επαναλειτουργία των αποδυτηρίων, εφόσον οι χώροι παρέμειναν αχρησιμοποίητοι για περισσότερες
από επτά (7) ημέρες, ο καθαρισμός και η απολύμανση τους γίνεται στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών.
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-20.pdf
- Περιορισμός εισόδου στο χώρο – μόνο για αθλούμενους, παίκτες, προπονητές και το ελάχιστο απαραίτητο λοιπό
προσωπικό με ταυτόχρονη εφαρμογή της οδηγίας «…έως τέσσερα (4) άτομα ανά 20 τ.μ. και για τα επόμενα κάθε
10 τ.μ., ένα επιπλέον άτομο…» με προαιρετική χρήση μάσκας όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.
- Στην περίπτωση μικρότερων χώρων η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους αθλούμενους, παίκτες και τους προπονητές, με προαιρετική χρήση μάσκας και τήρηση φυσικής απόστασης όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.
- Αλκοολούχο αντισηπτικό (με αντλία) σε εμφανή σημεία στο χώρο των αποδυτηρίων.
- Ανάμεσα στα καθίσματα να παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα όπου είναι εφικτό.
- Ο χώρος να αερίζεται κατά προτίμηση από ανοιχτά παράθυρα. Σε ότι αφορά τη χρήση του κλιματισμού εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Εάν υπάρχει σύστημα εξαερισμού, ρύθμιση για ροή αέρα από
μέσα προς τα έξω χωρίς ανακύκλωση.
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- Ατομική χρήση ντους όπου είναι εφικτό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ατομικά ντους και αυτά είναι σε σειρά συστήνεται να υπάρχει μεταξύ δύο ντους
ένα κενό. Στην περίπτωση που τα ατομικά ντους δεν
επαρκούν αριθμητικά συστήνεται μεταξύ δύο χρήσεων καθαρισμός/απολύμανση της βρύσης σύμφωνα
με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/
covid19-apolimansi-14-05-20.pdf. Καλός αερισμός του
χώρου με ανοικτά παράθυρα.
- Συστήνεται η χρήση προσωπικών ειδών (π.χ. σαμπουάν) και η χρήση σαγιονάρας.
- Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της
εργασίας του πρέπει να φορά στολή/ρόμπα εργασίας και
γάντια μιας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει τακτικά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι
ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για είκοσι [20]
δευτερόλεπτα) και, αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά, να
χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. Πρόσθετος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως μάσκα, προστατευτικά
γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά
την παρασκευή διαλυμάτων, ανάλογα με το καθαριστικό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία
καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθαριότητας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος.
Μετά την αφαίρεσή τους τα μέσα ατομικής προστασίας
πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων με
καπάκι και να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με
νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για είκοσι [20] δευτερόλεπτα).
- Μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων συστήνεται
καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους https://eody.gov.
gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi14-05-20.pdf
- Μετά τον καθαρισμό/απολύμανση τα αποδυτήρια
κλείνουν και δεν χρησιμοποιούνται μέχρι την επόμενη
χρήση.
- Εναλλακτικά για μικρότερους χώρους στους οποίους
υπάρχουν φοριαμοί προτείνεται η τοποθέτηση καρέκλας
δίπλα από κάθε όργανο στην οποία ο αθλούμενος τοποθετεί τα ρούχα και το σάκο μεταφοράς τους.
- Χρήση της τουαλέτας με προδιαγραφές:
• κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης
καταιονισμός νερού
• σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιονισμό νερού
• νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία
• χειροπετσέτες
• ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων
• τήρηση μέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο
της τουαλέτας).
- Συχνός καθαρισμός/απολύμανση, σύμφωνα με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους.
- Λειτουργία εγκαταστάσεων κλιματισμού σύμφωνα
με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων
διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες
λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».
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- Απαγόρευση χρήσης μηχανημάτων αυτόματων πωλήσεων.
- Διάθεση μόνο εμφιαλωμένου νερού.
Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια της
εργασίας τους.
- Εκπαίδευση, εξοικείωση και συχνή εφαρμογή της
υγιεινής των χεριών.
- Εκπαίδευση, εξοικείωση και σωστή εφαρμογή της
αναπνευστικής υγιεινής.
- Αποχή από την εργασία σε περίπτωση ασθένειας.
- Άμεση απομάκρυνση από τον χώρο στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα (πυρετό, βήχα, δύσπνοια) συμβατά με COVID-19 λοίμωξη κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους. Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου
κρούσματος COVID-19 λοίμωξης σε εργαζόμενο η επάνοδος στην εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-tonosokomeio-kai-gia-ti-diakopi-ton-profylaxeon-enantimetadosis-asthenon-me-covid-19-poy-nosileyontai-iparamenoyn-gia-frontida-kat-oikon/
- Εάν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου πρόβλεψη
για ανάθεση καθηκόντων με χαμηλό κίνδυνο έκθεσης.
Γ. ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ
- Χρήση του κοντινότερου στον τόπο κατοικίας γυμναστηρίου.
- Μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσωπικό μεταφορικό μέσο.
- Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ή/και πλύσιμο
των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης
καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο
γυμναστικής.
- Εφαρμογή κανόνων φυσικής απόστασης.
- Χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (π.χ. πετσέτα).
- Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθός τους (π.χ. μπάλες, λάστιχα, στρώματα).
- Πλύσιμο των ρούχων, πετσετών που χρησιμοποιήθηκαν στο γυμναστήριο στο πλυντήριο με κοινό απορρυπαντικό, σε υψηλή θερμοκρασία (60°C).
- Αποφυγή της γυμναστικής σε κλειστό χώρο, την
τρέχουσα φάση της επιδημίας, εάν το άτομο ανήκει σε
ομάδα υψηλού κινδύνου (εγκύκλιος ΕΟΔΥ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΩΝ ΑΝΟΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ COVID-19
Οι οίκοι ανοχής αποτελούν ειδική κατηγορία επιχειρήσεων με ιδιομορφίες λειτουργίας λόγω της ίδιας της
φύσης της εργασίας, όπου απαιτείται εγγύτητα εργαζομένου και πελάτη προκειμένου να παρασχεθούν οι απαραίτητες υπηρεσίες.
Οι ακόλουθες οδηγίες αφορούν στην λειτουργία και
στις παρεχόμενες υπηρεσίες σε οίκους ανοχής και έχουν
ως σκοπό τον περιορισμό της φυσικής επαφής και την
διάδοση της νόσου Covid-19.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Κάθε επιχείρηση οφείλει να διασφαλίζει ότι τηρούνται
οι ακόλουθες οδηγίες-απαιτήσεις. Η επιχείρηση θα πρέπει να παρέχει επαρκή και κατάλληλα μέτρα προφύλαξης
προκειμένου να τηρούνται οι οδηγίες. Υπεύθυνος για την
τήρηση των οδηγιών είναι ο εργοδότης.
Μέτρα υγιεινής των χεριών
1. Τακτικό πλύσιμο χεριών με νερό και υγρό σαπούνι
ή αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
2. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να πλένουν τα χέρια
τους με υγρό σαπούνι και νερό κατά την άφιξη στο
χώρο εργασίας, μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών
σε πελάτες καθώς και πριν και μετά από διαλείμματα.
Εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας υγρού σαπουνιού
και χειροπετσετών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε
θα πρέπει να χρησιμοποιείται αλκοολούχο αντισηπτικό
διάλυμα.
3. Κατά την άφιξή τους οι πελάτες ενημερώνονται πως
θα πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους με υγρό σαπούνι
και νερό. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν τότε θα πρέπει να
χρησιμοποιείται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα το
οποίο θα βρίσκεται σε εμφανές σημείο στον χώρο υποδοχής και αναμονής.
4. Ενημέρωση εργαζομένων και πελατών για αποφυγή
επαφής με επιφάνειες και αντικείμενα εντός της επιχείρησης, ειδικά αυτά που αγγίζονται συχνά (π.χ. πόμολα,
κάγκελα σκάλας κ.λπ.).
5. Σε περίπτωση που πελάτης φέρει πανωφόρι, το κρεμάει μόνος του σε ειδικό χώρο που καθαρίζεται συχνά,
αποφεύγοντας της επαφή με ρουχισμό άλλων πελατών.
6. Αφαίρεση από τις αίθουσες αναμονής περιττών
αντικειμένων, που πιθανόν να αγγίζουν οι πελάτες όπως
περιοδικά, διαφημιστικά φυλλάδια κ.ά.
7. Αποφυγή χρήσης κοινόχρηστων χώρων και αντικειμένων όπως κουζίνα, καφετιέρα κ.λπ.
8. Αποφυγή πληρωμής με μετρητά και χρήση πλαστικών καρτών με ανέπαφη συναλλαγή.
Εξασφάλιση τήρησης αποστάσεων
1. Τήρηση αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην
επιχείρηση κατά ενάμιση (1,5) μέτρο τουλάχιστον.
2. Εξασφάλιση απόστασης τουλάχιστον ενάμιση (1,5)
μέτρου μεταξύ εργαζομένων και πελατών στους χώρους
αναμονής.
3. Τήρηση αποστάσεων στους χώρους αναμονής τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών ή
χρήση διαχωριστικών ακρυλικών υαλοπινάκων. Εάν είναι εφικτό, κατάργηση του χώρου αναμονής και είσοδος
στην επιχείρηση πελατών ακριβώς πριν την παροχή της
υπηρεσίας. Δυνατότητα εφαρμογής υπηρεσίας ραντεβού.
4. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων εντός της επιχείρησης
θα πρέπει να ακολουθεί τον κανόνα ενός ατόμου ανά
10 m². Ο μέγιστος αριθμός πελατών εντός της επιχείρησης θα πρέπει να αναγράφεται στην είσοδο. Δεν επιτρέπονται οι άσκοπες μετακινήσεις εντός της επιχείρησης.
5. Διαχωρισμός χώρων αναμονής από χώρους εργασίας. Χρήση –εάν θεωρείται αναγκαίο– διαχωριστικής
ταινίας ή σημείων με ευκρινές χρώμα στο πάτωμα για
την εξασφάλιση τήρησης αποστάσεων.
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6. Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη είσοδος στην επιχείρηση σε παρέες άνω των δύο ατόμων.
7. Εάν υπάρχει ουρά εκτός της επιχείρησης τότε με
ευθύνη του εργοδότη τοποθετούνται στον εξωτερικό
χώρο ευκρινή σημάδια που εξασφαλίζουν την απόσταση
τουλάχιστον ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών
που περιμένουν.
Καθαρισμός χώρου-Αερισμός
1. Τακτικός καθαρισμός επιφανειών και αντικειμένων
όπως απαιτείται και ειδικά αυτών που έχουν αγγίξει πολλά άτομα (π.χ. πόμολα, καθίσματα αναμονής, κάγκελα
σκάλας κ.λπ.).
2. Σε περίπτωση που χρειαστεί, χρήση σκευών μιας
χρήσης και απόρριψή τους σε ειδικά διαμορφωμένους
ποδοκίνητους κάδους.
3. Τακτικός καθαρισμός εγκαταστάσεων τουαλέτας
(ιδανικά μετά από κάθε χρήση). Αποφυγή επαφής με
δυνητικά μολυσματικά απόβλητα. Χρήση προστατευτικής μάσκας, γαντιών και ποδιάς μιας χρήσης –όπου είναι
δυνατόν– κατά τον καθαρισμό της τουαλέτας. Απόρριψη
του προστατευτικού εξοπλισμού, ειδικά των γαντιών,
αμέσως μετά τη χρήση.
4. Διατήρηση ανοιχτών παραθύρων και θυρών για είσοδο νωπού αέρα εκτός από τις πόρτες δωματίων που
παρέχονται σεξουαλικές υπηρεσίες.
5. Εξασφάλιση τακτικού και επαρκούς αερισμού στα
δωμάτια εργασίας. Το δωμάτιο θα πρέπει να αερίζεται
για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά μεταξύ κάθε επαφής πελάτη.
Οδηγίες για την επιχείρηση σε σχέση με εργαζόμενους
και πελάτες
1. Οδηγίες για την τήρηση των αποστάσεων και των
μέτρων ατομικής υγιεινής και αναπνευστικής προστασίας, μπορούν να τοποθετηθούν στην είσοδο και στον
χώρο υποδοχής.
2. Τοποθέτηση μέτρων ατομικής προστασίας (μάσκες,
γάντια) στην είσοδο της επιχείρησης.
3. Ειδική μέριμνα για εργαζόμενους που ανήκουν σε
ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση.
4. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε εργαζόμενο, άμεση απομάκρυνσή του από τον χώρο εργασίας
και αυτοπεριορισμός σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.
5. Απαγόρευση εισόδου σε πελάτη που παρουσιάζει συμπτώματα από το αναπνευστικό (βήχα, πτάρνισμα κ.λπ.).
6. Τήρηση πελατολογίου όπου θα αναγράφεται το μικρό όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας για λόγους εχεμύθειας. Όλοι οι πελάτες ενημερώνονται ότι τα δεδομένα
επικοινωνίας τους διατηρούνται για τέσσερις εβδομάδες
σε κλειστό φάκελο για τον εντοπισμό και ιχνηλάτηση
σε περίπτωση κρούσματος. Μετά την παρέλευση του
εν λόγω διαστήματος, ο φάκελος θα καταστρέφεται με
ευθύνη του παρόχου της υπηρεσίας.
7. Ενημέρωση εργαζομένων και πελατών για τα εφαρμοζόμενα μέτρα.
Ειδικές οδηγίες
1. Διατήρηση καθαρών κλινοσκεπασμάτων και εσωρούχων εργασίας. Τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες
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αλλάζονται μετά από κάθε πελάτη και πλένονται
τουλάχιστον στους 60°C με απορρυπαντικό. Τα ρούχα
που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της ερωτικής
υπηρεσίας (π.χ. εσώρουχα) πρέπει να αλλάζουν μετά την
υπηρεσία και στη συνέχεια να καθαρίζονται σε πρόγραμμα πλυντηρίου τουλάχιστον 60°C με απορρυπαντικό ή
στους 40°C με απολυμαντικό απορρυπαντικό.
2. Οι εργαζόμενοι πρέπει να πλένουν τα χέρια τους με
νερό και υγρό σαπούνι ή με αλκοολούχο αντισηπτικό
διάλυμα πριν και μετά από κάθε πελάτη. Εάν χρειάζεται,
εφαρμογή γαντιών μιας χρήσης. Αποφυγή περιττής φυσικής επαφής (π.χ. χειραψία).
3. Προφυλακτικά θα πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά πριν την παροχή υπηρεσιών, και επιβάλλεται η χρήση
αυτών.
4. Οι πάροχοι υπηρεσιών και οι πελάτες να χρησιμοποιούν το ντους όπου είναι δυνατόν πριν και μετά την
παροχή της σεξουαλικής υπηρεσίας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Για τους επισκέπτες:
- Περιορισμός επισκεπτηρίου (ένας ανά νοσηλευόμενο/φιλοξενούμενο και μόνο κατόπιν ραντεβού).
- Τήρηση βιβλίου επισκεπτηρίου με πλήρη στοιχεία
(τηλέφωνα, mail, κ.λπ.) για πιθανή ιχνηλάτηση.
- Ενημερωτικά φυλλάδια για τους επισκέπτες.
- Προειδοποίηση για πιθανή εκ νέου απαγόρευση του
επισκεπτηρίου σε περίπτωση εμφάνισης > από δύο (2)
περιστατικών Covid-19 στην δομή.
- Σύσταση για αποφυγή επισκεπτηρίου επί υπόπτων
συμπτωμάτων του επισκέπτη.
- Αυστηρή τήρηση μέγιστου χρόνου επισκεπτηρίου
στα τριάντα (30) λεπτά.
- Γενική χρήση καλύμματος προσώπου ή μάσκας από
τους επισκέπτες (όλη την ώρα του επισκεπτηρίου).
- Σύσταση για υγιεινή των χεριών πριν την είσοδο των
επισκεπτών.
- Περιορισμός εισόδου στο μη απαραίτητο προσωπικό
Για το προσωπικό:
- Γενική χρήση ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό
(όλη την ώρα της βάρδιας), καθώς και ασπίδας προσώπου όπου απαιτείται.
- Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού.
- Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού
από άτομο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό.
- Αυστηρό screening όλου του προσωπικού:
• Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο
• Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με συμπτώματα και επιδημιολογικά σημαντική επαφή ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή με αυξημένο επιπολασμό.
• Αν δεν υπάρχουν κρούσματα στην δομή, RT-PCR
testing δειγματοληπτικά ή/και μέσω δεξαμενοποίησης
δειγμάτων από πέντε εώς δέκα (5-10) εργαζόμενους
(sample pooling).
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• Σε περίπτωση που υπάρξουν > από δύο (2) κρούσματα στην δομή υποχρεωτικός έλεγχος (RT-PCR) όλου του
προσωπικού ανά εβδομάδα.
- Απομάκρυνση από την εργασία με την εμφάνιση συμπτωμάτων ή μετά από επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και διενέργεια test (απομάκρυνση για τουλάχιστον
επτά (7) ημέρες αν PCR θετικό).
- Πρόβλεψη για αντικατάσταση προσωπικού.
- Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του προσωπικού σε περισσότερες της
μιας δομής.
Για τους φιλοξενούμενους:
- Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενούμενου στην δομή (κλινική αξιολόγηση, δύο διαδοχικά
test RT-PCR αρνητικά).
- Έγκαιρη διάγνωση (ευαισθητοποίηση προσωπικού
για την αναγνώριση συμπτωμάτων, θερμομέτρηση – μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης κ.λπ. ζωτικά δύο φορές
σε κάθε νοσηλευτική βάρδια).
- Άμεση απομόνωση υπόπτων περιστατικών και
cohorting αν υπάρξουν περισσότερα του ενός.
- Προληπτικό RT-PCR τρόφιμους/φιλοξενούμενους
ανά μήνα μέσω δειγματοληπτικού ελέγχου ή μέσω δεξαμενοποίησης δειγμάτων από πέντε εώς δέκα (5-10)
φιλοξενούμενους (sample pooling).
- Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια, κ.λπ.).
- Λήψη γεύματος στο δωμάτιο εφόσον στην τραπεζαρία δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις.
- Εξασφάλιση χώρου (μονόκλινο) για προσωρινή απομόνωση κρούσματος ή πιθανού κρούσματος.
Για τις δομές:
- Εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης κρούσματος/πιθανού κρούσματος.
- Εξασφάλιση επάρκειας υλικών (απολυμαντικά κ.λπ.)
και μέσων ατομικής προστασίας.
- Αλκοολικά διαλύματα στα δωμάτια/κρεβάτια.
- Διαθεσιμότητα χαρτομάντηλων/μασκών σε όλους
τους χώρους.
- Διαθεσιμότητα οξυγόνου.
- Διαθεσιμότητα νιπτήρων πλήρως εξοπλισμένων
(υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, ποδοκίνητος κάδος).
- Σύστημα επικοινωνίας με συγγενείς/επισκέπτες (sms,
διαδίκτυο, κ.λπ.).
- Σήμανση/πινακίδες/πόστερ (υπενθύμιση κανόνων
υγιεινής, υγιεινής των χεριών, υγιεινής του βήχα και του
φταρνίσματος, κ.λπ.).
- Καθαριότητα – τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισμού
και απολύμανσης χώρων και επιφανειών – διαχείρισης
μολυσματικών αποβλήτων (https://eody.gov.gr/odigiesgia-ton-katharismo-perivallontos-choron-parochisypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sarscov-2/)
- Λήψη μέτρων για επαρκή φυσικό αερισμό καθώς
και μέτρα διασφάλισης της διασποράς του ιού SARSCoV-2 κατά την χρήση των κλιματιστικών μονάδων
(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynshdhmosias-ygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-
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sars-cov-2/7108-lhpsh-metrwn-diasfalishs-thsdhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kai-alles-loimwksei-skata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά
δεδομένα και στο πλαίσιο της άσκησης με επαρκή απόσταση ασφαλείας, δίνεται παρακάτω ο μέγιστος αριθμός
αθλουμένων ανά εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία και το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο
της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της ΓΓΑ,
σύμφωνα με την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19:
ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
80 άτομα κατ’ ανώτατο
Γήπεδο για 11 Χ 11
όριο (εντός του γηπέδου
και των ζωνών ασφαλείας)
40 άτομα κατ’ ανώτατο
Γήπεδο για 7 Χ 7
όριο (εντός του γηπέδου
και των ζωνών ασφαλείας)
25 άτομα κατ’ ανώτατο
Γήπεδο για 5 Χ 5
όριο (εντός του γηπέδου
και των ζωνών ασφαλείας)
ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
150 άτομα κατ’ ανώτατο
Στάδια στίβου
όριο (εντός του σταδίου)
Ανοικτά γήπεδα
30 άτομα κατ’ανώτατο
καλαθοσφαίρισης/
όριο (εντός του γηπέδου
πετοσφαίρισης/
και του περιβάλλοντος
χειροσφαίρισης
χώρου)
- 1 άτομο ανά 12 τ.μ. για τα
Λοιπές ανοικτές αθλητικές πρώτα 600 τ.μ. και
εγκαταστάσεις
- 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για τα
άνω των 600 τ.μ.
- 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για τα
Κλειστά γήπεδα και
πρώτα 400 τ.μ. και
γυμναστήρια
- 1 άτομο ανά 20 τ.μ. για τα
άνω των 400 τ.μ.

Γυμναστήρια με όργανα
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- 1 άτομο ανά 10 τ.μ. για
στατικές ασκήσεις
- 1 άτομο ανά 15 τ.μ. για
κινητικές ασκήσεις

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Έως 12 άτομα ανά
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 διαδρομή ή 120 άτομα
συνολικά
Έως 12 άτομα ανά
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 διαδρομή ή 96 άτομα
συνολικά
Έως 6 άτομα ανά
Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25
διαδρομή ή 78 άτομα
ή 33 Χ 21
συνολικά
Έως 6 άτομα ανά
Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15
διαδρομή ή 36 άτομα
ή 25 Χ 12
συνολικά
1 άτομο ανά 5 τ.μ.
Μικρότερες διαστάσεις
επιφάνειας νερού
ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ
Έως 10 άτομα ανά
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 διαδρομή ή 100 άτομα
συνολικά
Έως 10 άτομα ανά
Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 διαδρομή ή 80 άτομα
συνολικά
Έως 5 άτομα ανά
Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25
διαδρομή ή 65 άτομα
ή 33 Χ 21
συνολικά
Έως 5 άτομα ανά
Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15
διαδρομή ή 30 άτομα
ή 25 Χ 12
συνολικά
1 άτομο ανά 8 τ.μ.
Μικρότερες διαστάσεις
επιφάνειας νερού

* Υποχρεωτικά στις εγκαταστάσεις πρέπει να τηρείται
ο κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων
https://gga.gov.gr/images/log_sheet_v7.pdf
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ȱ/Ȱ:………………………… (2)
ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

……………………………….. (1)
ɅɆȰɂȸ ȵɅȻȲɃȿȸɇ ɅɆɃɇɈȻɀɃɉ ȾȰȻ ȰɁȰɇɈɃȿȸɇ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ (3)
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʄɸɶʖʉʅɹʆʉʐ: (4)
Ʉʆʉʅɲ:
Ʉʆʉʅɲ Ʌɲʏʌʊʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Ȱ.ȴ.Ɉ. ɼ ȴɿɲɴɲʏɼʌɿʉ:
ȰɌɀ:
ȴ/ʆʍɻ Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʎ:
T.K.:
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ: (5)

ȵʋʙʆʐʅʉ:
Ʉʆʉʅɲ ɀɻʏʌʊʎ:
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
ȵʃɷ. Ȱʌʖɼ:
ȴɃɉ:
Ʌʊʄɻ:

ȵʋʘʆʐʅʀɲ:
ȰɌɀ:

ȴɃɉ:

ȴ.ʆʍɻ:

Ʌʊʄɻ:

T.K.:
1. Ƀ/ȸ ………………………………………………………………………………………………………… (6)
ȶʖʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ:
ʏɻʆ ɲʋʊ 1-5-2020 Ʌʌɳʇɻ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (ɌȵȾ Ȱ’ 90),
ʃɲʏʊʋɿʆ ɸʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʏɻʆ …..../…..../…….., ɻʅɹʌɲ ………… ʃɲɿ ʙʌɲ ……
ʍʏ………………………… ɸʋʀ ʏɻʎ ʉɷʉʑ ……..………..ɲʌ……….. (7)
ȵʋɿɴɳʄʄʉʐʅɸ
ʍʏʉʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʐʋʊʖʌɸʉ, ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʑʗʉʐʎ ………………………………. ɸʐʌʙ (……………………..€), ɷɿʊʏɿ ʃɲʏɸʄɼʔɽɻ ʆɲ
........................................................................................................................................................................................................
............................(8) ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ………………………………… (….) ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ (9) ʃɲʏɳ
ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ʏɸʍʍɲʌɲʃʉʍʏʉʑ ʏɸʏɳʌʏʉʐ ʏɻʎ ɲʋʊ 1.5.2020 Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
(ɌȵȾ Ȱ’ 90).
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Ƀ ɅȰɆȰȲȰɈȸɇ

(10)

Ƀ ȲȵȲȰȻɏɇȰɇ

23139

(11)

ȲȵȲȰȻɏɇȸ ȰɆɁȸɇȸɇ ɅȰɆȰȿȰȲȸɇ/ ɉɅɃȳɆȰɌȸɇ (12)

ɃȴȸȳȻȵɇ ɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɇ
1.
Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ:
- Ɉʀʏʄʉʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ (ʋ.ʖ. ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ʌʉʄʀʏɻ, ȵʄʄɻʆɿʃɼ Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲ, ȴ/ʆʍɻ ȱʅɸʍɻʎ ȴʌɳʍɻʎ Ȱʏʏɿʃɼʎ)
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ
- Ɉɻʄɹʔʘʆʉ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ.
2.

Ȱʌɿɽʅɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲ/ɲ ɲʆɳ ʏʌʀɲ (3) ɲʆʏʀʏʐʋɲ.

3.

ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɸɳʆ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.

4.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʄɹɶʖʉʐ.

5.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʊʌɶɲʆʉ ɸʄɹɶʖʉʐ.

6.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʉ ɴɲɽʅʊʎ, ʏʉ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʃɲɿ ɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ Ƀʌɶɳʆʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ.

7.

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ, ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ɻ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ, ɻ ɻʅɹʌɲ, ɻ ʙʌɲ ʃɲɿ ʉ ʏʊʋʉʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ.

8.

Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ ɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀʍɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.

9.

ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɸɳʆ ɷɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.

10.

ɉʋʉɶʌɲʔɼ (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʏʉʐ ʋɲʌɲɴɳʏɻ ɼ ʏʉʐ ʆʊʅɿʅʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ/ʐʋɸʑɽʐʆʉʐ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ Ɍʉʌɹɲ.

11.

ɉʋʉɶʌɲʔɼ (ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ) ʏʉʐ Ƀʌɶɳʆʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʏɻʆ ʋɲʌɳɴɲʍɻ.

12.
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɳʌʆɻʍɻʎ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ ȳȻȰ ɈɃɁ ȵȿȵȳɍɃɀȵɁɃ
1.
Ɉʉ ɲʆʏʀʏɿʅʉ ʏʉʐ ʋʌʉʍʏʀʅʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ (15) ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɸʋʀɷʉʍɻʎ ɼ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ,
ʅɹʍʘ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʋɲʌɳɴʉʄʉʐ (e-ʋɲʌɳɴʉʄʉ) ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ, ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ, ɸʀʏɸ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ https://www.gsis.gr/e-paravolo (Ɍʉʌɹɲʎ ȵʄʄɻʆɿʃʊ
ȴɻʅʊʍɿʉ/Ƀʌɿɺʊʆʏɿɲ ʋɲʌɳɴʉʄɲ), ɸʀʏɸ ɲʋʊ ʏɲ Ⱦɹʆʏʌɲ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ Ʌʉʄɿʏʙʆ (Ⱦ.ȵ.Ʌ.) ɼ ʏɿʎ Ɉʌɳʋɸɺɸʎ ɼ ʏɿʎ ʃɲʏɳ
ʏʊʋʉʐʎ ȴ.Ƀ.ɉ. Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ ɸʇʊʔʄɻʍɻʎ ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʍʏɻ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʋʉʐ
ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ ɹʆʏʐʋʉ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ
ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ.
2. Ƀ ʋɲʌɲɴɳʏɻʎ ɹʖɸɿ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ɸʆʏʊʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋɹʆʏɸ (5) ɸʌɶɳʍɿʅʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɸʋʀɷʉʍɻʎ
ɼ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɼ ɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎ, ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ʏɿʎ ɹɶɶʌɲʔɸʎ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʍʏʉʆ Ʌʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ʏɻʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ɼ ʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ ʅʊʆʉ ɷɿɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ :
…….…………………............, ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ (1).
3. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʋɳʌʉɷʉ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ɶɿɲ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ, ʏʉ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲɿ
ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ȴ.Ƀ.ɉ. ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎ ʏʉʐ ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉʐ ʋɲʌɲɴɳʏɻ, ʊʋʉʐ ɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ.
4. ȸ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏʘʆ ɹɶɶʌɲʔʘʆ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ ɷɸʆ ɲʆɲʍʏɹʄʄʉʐʆ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ
ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ/ʔʉʌɹɲ, ʊʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ.

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

Ȱʌʖɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

ȵʀɷʉʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋʘʆʐʅʀɲ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȰɌɀ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 1ɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ 2ɻʎ
ʋɲʌɳɴɲʍɻʎ
ɇʑʆʉʄʉ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍɸ ɸʐʌʙ

ɇʑʆʉʄʉ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍɸ ɻʅɹʌɸʎ
ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ ʃʐʌʙʍɸʘʆ ʍʏɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ȵʅʋʉʌʀʉʐ ʃɲɿ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ⱦɲʏɲʆɲʄʘʏɼ
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ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 1: ȋȫȡȠȢ İıĲȓĮıȘȢ ȝİ ʌȜİȣȡȐ ʌȜȐĲȠȣȢ (Ȇ) țĮȚ ȐȞȠȚȖȝĮ ȪȥȠȣȢ (Ȋ)  2 ȝȑĲȡĮ
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ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 2: ȋȫȡȠȢ İıĲȓĮıȘȢ ȝİ ʌȜİȣȡȐ ʌȜȐĲȠȣȢ (Ȇ) țĮȚ ȐȞȠȚȖȝĮ ȪȥȠȣȢ (Ȋ)  1 ȝȑĲȡȠ

23144

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2277/14.06.2020

ǻȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 3: ȆİȡȓʌĲȦıȘ ȤȫȡȠȣ İıĲȓĮıȘȢ ȝİ ĮȞȠȓȖȝĮĲĮ ıİ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ.

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

ʉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 4: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȩʌȠȣ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ įİȞ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țȐșȚıȝĮ.
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(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

ʉ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 5: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȩʌȠȣ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮșȓıȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ıĲȠ ȑȞĮ İț ĲȦȞ
įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

23146
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

ʉ

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 6: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȝİ țĮșȓıȝĮĲĮ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.
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ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

0,90

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

0,90

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 7: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ıİ İıȦĲİȡȚțȩ ȤȫȡȠ ȝİ țĮșȓıȝĮĲĮ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ
ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

23148
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 2277/14.06.2020

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

1,20

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

1,20

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 8: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȩʌȠȣ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮșȓıȝĮĲĮ ȝȩȞȠ ıĲȠ ȑȞĮ İț ĲȦȞ
įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

Τεύχος B’ 2277/14.06.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

23149

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 1 )

1,80

ʉ

(Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ 2 )

1,80

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 9: ȆĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȡĮʌİȗȠțĮșȚıȝȐĲȦȞ ȝİ țĮșȓıȝĮĲĮ ıĲȠȞ İȞįȚȐȝİıȠ ȤȫȡȠ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ.

23150
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 2277/14.06.2020

9

9

9

9

ȂĮȚĲȡ

3

9

9

9

9

ǹǯ ȊȜȫȞ/
ĮȞĮȜȫıȚȝȦȞ

ȆȡȠȝȘșİȣĲȑȢ

9

5

9

9

6

ǼȟȦĲİȡȚțȠȓ ȤȫȡȠȚ

ȁȠȚʌȠȓ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ

1.& 2. ȂȐıțĮ Ȓ ĮıʌȓįĮ ʌȡȠıȫʌȠȣ.
3.
īȐȞĲȚĮ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ.
4.
ȂȐıțĮ ȩʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ țȠȚȞȩ Ȓ ȝİ ȐȜȜȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ȩĲĮȞ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȘȡȘșİȓ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ.
5.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ țȠȚȞȩ.
6.
ȋȡȒıȘ ȝȐıțĮȢ İĳȩıȠȞ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ țȠȚȞȩ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȒȡȘıȘ ĮʌȩıĲĮıȘȢ.

ǹʌȠȜȪȝĮȞıȘ ĲȡĮʌİȗȚȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȞĮȜȜĮȖȒ ʌİȜĮĲȫȞ

ȤİȡȚȫȞ

9

4

ǼıȦĲİȡȚțȠȓ
ȤȫȡȠȚ

ȉİȤȞȚțȠȓ
ʌȐȜȜȘȜȠȚ

ǵȜȠȚȠȚ
ȤȫȡȠȚ

9

9

9

9

ȈİȡȕȚĲȩȡȠȚ

5. ȊȖȚİȚȞȒ

9

9

ȂȐȖİȚȡȠȚ
ȕȠȘșȠȓ

9

9

9

ǻȚȠȚțȘĲȚțȑȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ


ȆȡȠıȦʌȚțȩ
țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ


4. īȐȞĲȚĮ

ĮʌȩıĲĮıȘȢ

3. ȉȒȡȘıȘ

9

9

2. ǹıʌȓįĮ
ʌȡȠıȫʌȠȣ

ȉĮȝİȓȠ

9

ReceSWLRQ

ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ȉȡȠĳȓȝȦȞ

1. ȂȐıțĮ

ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ 10

Τεύχος B’ 2277/14.06.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

23151

23152

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2277/14.06.2020

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουνίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εσωτερικών

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

23154

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2277/14.06.2020

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02022771406200056*

