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4o Στάδιο – 25 Μαΐου

56.10
56.30

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών ορίζεται ως ο αριθμός που προκύπτει από την
αναλογία ενός πελάτη ανα 2 τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας
(ΣΩΕΕΛ).

 Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός πελατών δεν δύναται να υπερβαίνει τον επιτρεπόμενο
μέγιστο αριθμό πελατών που επιτρέπεται από την αρχική άδεια λειτουργίας του καταστήματος.

 ΣΩΕΕΛ =ΥΕ +ΗΕ
 Η υπαίθρια επιφάνεια (ΥΕ) είναι το εμβαδόν της επιφάνειας εκτός του φυσικού καταστήματος

όπου η επιχείρηση δύναται να αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα.
 Η εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια (ΗΕ) είναι το εμβαδόν εντός του καταστήματος που δύναται

να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.

Προϋποθέσεις λειτουργίαςΚΑΔ

 Η δυνατότητα της χρήσης εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας (ΗΕ) προκύπτει όταν υφίσταται
πλευρά ή πλευρές του χώρου πλάτους (Π) και ύψους (Υ) σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή 

αίθριο που δύναται να αφαιρεθεί/ουν. 

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

56.10
56.30

Το επιτρεπόμενο βάθος (Β) που ορίζει την ΗΕ είναι διάσταση κάθετη προς την πλευρά (Π) και
ορίζεται ως εξής:

α. Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥ 2  μέτρων τότε το βάθος (Β) ορίζεται ως (Β)=1,6 Χ (Π). 
Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π) Χ (Β). (Παράρτημα 1)

β. Όπου το ύψος (Υ) του ανοίγματος ≥  1 μέτρου τότε βάθος (Β) ορίζεται ως (Β)=0,8 Χ (Π). 
Η ΗΕ ορίζεται ως το γινόμενο (Π) Χ (Β). (Παράρτημα 2)

γ. Οι ανωτέρω διατάξεις α και β δύναται να λειτουργούν συνδυαστικά σε χώρους εστίασης 
με ανοίγματα σε δύο και περισσότερες πλευρές. (Παράρτημα 3)

γ. Τα υποστυλώματα ή οι διακοσμητικές στήλες έως πλάτος 0,5 μ που διακόπτουν την 
συνέχεια της πλευράς (Π) δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 
είκοσι τοις εκατό (20%) της επιφάνειας της πλευράς.

 Επιτρέπεται απόκλιση έως οκτώ τοις εκατό (8%) σε κάθε διάσταση.

Προϋποθέσεις ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτωνΚΑΔ

 Στην περίπτωση που δύναται να ανοίξει η οροφή του καταστήματος (κινητό προστέγασμα),
επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθ’ όλη την επιφάνεια του ακάλυπτου χώρου.
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου

Δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
Παράρτημα 1: Χώρος εστίασης με πλευρά πλάτους (Π) και άνοιγμα ύψους (Υ) ≥ 2 μέτρα
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου

Δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
Παράρτημα 2: Χώρος εστίασης με πλευρά πλάτους (Π) και άνοιγμα ύψους (Υ) ≥ 1 μέτρο
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου

Δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων
Παράρτημα 3: Περίπτωση χώρου εστίασης με ανοίγματα σε δύο πλευρές
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου

Προϋποθέσεις λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

56.10
56.30

Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των
καθισμάτων  ως εξής :

α. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε 
κανένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 μ. (Παράρτημα 4)

β. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ 
των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10 μ. (Παράρτημα 5)

γ. Όταν στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ δύο παράπλευρων τραπεζιών τοποθετείται καρέκλα σε κάθε 
ένα εκ των δύο τότε η ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,70 μ. (Παράρτημα 6)

Ειδικές Διατάξεις Ανάπτυξης ΤραπεζοκαθισμάτωνΚΑΔ

Ορίζοντα τα έξι (6) άτομα ως ο μέγιστος αριθμός καθήμενων ατόμων σε ένα τραπέζι.

Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.
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Παράρτημα 4: Παραδείγματα διάταξης τραπεζοκαθισμάτων όπου στον ενδιάμεσο χώρο δεν τοποθετείται 
κάθισμα

4o Στάδιο – 25 Μαΐου

(Παράδειγμα 1ο) (Παράδειγμα 2ο) 
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4o Στάδιο – 25 Μαΐου

Παράρτημα 5: Παραδείγματα διάταξης τραπεζοκαθισμάτων όπου στον ενδιάμεσο χώρο τοποθετούνται 
καθίσματα μόνο στο ένα εκ των δύο τραπεζιών

(Παράδειγμα 1ο) (Παράδειγμα 2ο) 
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Παράρτημα 6: Παραδείγματα διάταξης τραπεζοκαθισμάτων με καθίσματα στον ενδιάμεσο χώρο και των δύο 
τραπεζιών

4o Στάδιο – 25 Μαΐου

(Παράδειγμα 1ο) (Παράδειγμα 2ο) 
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1. Μάσκα

2. Ασπίδα προσώπου.

3. Τήρηση απόστασης.

4. Γάντια.



Διαχείριση Τροφίμων

Ταμείο 1 Σερβιτόροι 2



Προσωπικό 
Καθαριότητας 

Όλοι οι 
χώροι



Reception
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4. Υγιεινή χεριών.



 

Διοικητικές 
Υπηρεσίες







Μάγειροι & 
Βοηθοί 



 

Μαιτρ



 

Τεχνικοί 
Υπάλληλοι

Εσωτερικοί 
χώροι
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1.& 2.  Μάσκα ή ασπίδα προσώπου.
3. Γάντια κατά τη διαδικασία καθαριότητας.
4. Μάσκα όπου  έρχονται σε επαφή με κοινό ή με άλλους εργαζόμενους  όταν δεν μπορεί να τηρηθεί η απόσταση.
5. Σε περίπτωση που έρχονται σε επαφή με το κοινό.
6. Χρήση μάσκας εφόσον έρχονται σε επαφή με το κοινό και δεν είναι δυνατή η τήρηση απόστασης.

4o Στάδιο – 25 Μαΐου

Προμηθευτές

Α΄ Υλών/ 
αναλώσιμων





Λοιποί 
εργαζόμενοι

Εξωτερικοί 
χώροι
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Μέτρα προστασίας / Προστατευτικός εξοπλισμός σε χώρους μαζικής εστίασης





Όργανα Ελέγχου και Επιβολής Κυρώσεων 

 Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 1

2

3

4

5

 Ελληνική Αστυνομία
 Δημοτική Αστυνομία
Λιμενικές Αρχές

 Υγειονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)

 Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)
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