
Έναρξη περιορισμένων 

εποχικών 

δραστηριοτήτων 

 

 
 
 

 

Δεκέμβριος 2020 



Επιτρεπόμενα αγαθά πώλησης  

Λιανικό Εμπόριο 
  

 Οι επιχειρήσεις που πωλούν αμιγώς εποχικά χριστουγεννιάτικα είδη  
και Υπεραγορές Τροφίμων (σουπερ μάρκετ) όπως :    

        
 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται 

στα χριστουγεννιάτικα δέντρα.  
 Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων.  
 Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά. 
 Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών 

κλπ 
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47.59.56.16 

47.65.67.02 

Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων 
που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα 
δέντρα 

Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων 
δέντρων 

Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας που επανεκκινούν  

3 

47.65.67.06 Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά 

47.65.67.07 
Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και 
άλλων ψυχαγωγικών ειδών κλπ 



ΚΑΔ  Δραστηριότητα 
Επιχειρήσεις  

(Ατομικές) 
Επιχειρήσεις  

(Νομικά Πρόσωπα) 

47.59.56.16 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων 
που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα 
δέντρα 

- 1 

47.65.67.02 Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων 
δέντρων 5 - 

47.65.67.06 Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά 

42 6 

47.65.67.07 Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και 
άλλων ψυχαγωγικών ειδών κλπ 46 10 

Σύνολο: 110 
Πηγή: ΑΑΔΕ 

93 17 

Διάρκεια ισχύος λειτουργίας 
από 7 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου 2021 
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Ιδιαίτερα Μέτρα Τήρησης Αναλογίας Ατόμων ανά τ.μ. 

 

 

47.59.56.16 

47.65.67.02 

47.65.67.06 

47.65.67.07 

 

 

 

Έως 100 τ.μ.  
 

4 άτομα 

Τετραγωνικά μέτρα εμβαδού κυρίως χώρου  
(πλην βοηθητικών πχ γραφεία, αποθήκη) 
 

ΚΑΔ 
Πληθυσμός ατόμων  

(πελάτες)  
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Άνω των 100 τ.μ.  1 άτομο ανά 15 τ.μ.  



Ιδιαίτερα Μέτρα Μετακίνησης- Ωραρίων – Αποστάσεων  

47.59.56.16 

47.65.67.02 

47.65.67.06 

47.65.67.07 

 Διάρκεια ισχύος λειτουργίας από 7 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου 2021 

Έναρξη λειτουργίας  από τις  7 π.μ. έως 8:30 μ.μ. 

 Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ ατόμων 

 Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας  και τους 
πελάτες/επισκέπτες/καταναλωτικό κοινό 

Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί ωστόσο αναγκαία, η 
πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι της τάξεως του 40%. 
 

Ειδικές Απαιτήσεις 
 

ΚΑΔ 

 Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα 
παρά μόνο σε ΑΜεΑ, σε ηλικιωμένα άτομα ή για χρήση τροφοδοσίας.  
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 Αποστολή SMS στο 13033με την επιλογή 2 «Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα 
προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ)», η το 
έντυπο- βεβαίωση κίνησης ή χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.   



Όργανα Επιβολής Κυρώσεων  

 Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς   
 

1 

2 

3 

4 
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 Ελληνική Αστυνομία 
 Δημοτική Αστυνομία 

 

 Περιφερειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες  
 

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) 
 

 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
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Πληροφορίες – Καταγγελίες  
 

1520 



 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου & 
 Προστασίας Καταναλωτή  

Υπουργείο Ανάπτυξης  

& Επενδύσεων 

 
 
 


