
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     
 
         Αθήνα,      09-04-2020

         Αριθ. Πρωτ. : 37593 - 09-04-2020

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Πλατεία Κάνιγγος 20
: 101-81
: Μ. Τσιρώνη
: 210 3828448
:gen-sec@gge.gr

 

                                                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: «Διευκρινήσεις ως προς την υποχρέωση πώλησης εφημερίδων στα εμπορικά 

καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, τη δήλωση αποθεμάτων κρέατος 

αιγοπροβάτων και αυγών και λοιπές ρυθμίσεις».

1. Από της δημοσιεύσεως της υπ. αρίθμ. 31927/ 21.03.2020 Υπουργική Απόφαση 

(Β΄988) τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων υποχρεούνται να 

πωλούν εφημερίδες. Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και τα τηλεοπτικά 

περιοδικά.

2. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 4682/03.04.2020 οι επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, 

διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών 

και κατεψυγμένων) και αυγών στην Ελληνική Επικράτεια, υποβάλλουν στην 

αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, στοιχεία αποθεμάτων σε κρέας αιγοπροβάτων και αυγά. Λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η διαδικασία δήλωσης των αποθεμάτων δεν έτυχε του απαιτούμενου 

χρόνου ενημέρωσης των υπόχρεων και προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή 

κυρώσεων, από την δημοσίευση της παρούσας, όσες επιχειρήσεις δεν έχουν 

υποβάλλει την αρχική δήλωση αποθεμάτων των ως άνω προϊόντων, μπορούν να το 

πράξουν εντός δύο ημερών. Τέλος, υπόχρεοι στην δήλωση αποθεμάτων είναι 

ακόμη και όσοι διαθέτουν μηδενικά αποθέματα.
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3. Σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. Φύλλου Β’ 1081/28.03.2020 οι υπηρεσίες στολισμού 

εκκλησιών, αιθουσών κλπ (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις) 

έχουν ανασταλεί. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται ούτε απευθείας ούτε δια μέσου 

των γραφείων τελετών να εκτελούνται παραγγελίες στεφάνων, ανθέων κλπ με 

τόπο παράδοσης τα κοιμητήρια. Δύναται ωστόσο από φυσικό ή νομικό πρόσωπο η 

παραγγελία ανθέων κλπ, από καταστήματα των σημείων 48 και 50 του άρθρου 

πρώτου της ως άνω απόφασης και η παράδοση αυτών στον τόπο διαμονής.

    
      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
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