
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ1α/ΓΠ.οικ. 23451 
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες 

λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της παρ. 9 

του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το 

χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της πα-

ρούσας έως και τις 30.4.2020 για προληπτικούς 

λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της δι-

ασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ 
της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2. Τις διατάξεις του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

3. Τον ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 
δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171).

4. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

5. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Α’ 168).

7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

8. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Την υπ’ αρ. 46/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

11. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20.3.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με τίτλο «Επιβολή του 
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των 
λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του 
ν. 4497/2017 (Α΄ 171,) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάβ-
βατο, 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουρ-
γίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020» (Β’ 943).

12. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20040/22.3.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με τίτλο «Απαγόρευση 
λειτουργίας των κλάδων των λαϊκών αγορών της παρα-
γράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171) για 
τους οποίους απαιτείται μετακίνηση από Περιφέρεια σε 
Περιφέρεια σε όλη την Επικράτεια από τη Δευτέρα, 23 
Μαρτίου 2020 έως και το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020» 
(Β’ 988).

13. Την από 7.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

14. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ.23445/7.4.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου-
με:

Άρθρο μόνο
1. α. Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των 

κλάδων των υπαίθριων αγορών της παρ. 9 του άρθρου 
2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), που εμπεριέχουν μετακίνηση 
από Περιφέρεια σε Περιφέρεια, σε όλη την Επικράτεια, 
από τη δημοσίευση της παρούσας έως και την Πέμπτη, 
30 Απριλίου 2020 για προληπτικούς λόγους δημόσιας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

7 Απριλίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1210

12801



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ12802 Τεύχος B’ 1210/07.04.2020

υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 7.4.2020 εισήγη-
ση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

β. Κατ’ εξαίρεση της περίπτωσης α΄ επιτρέπεται η δρα-
στηριότητα των παραγωγών σε άλλη Περιφέρεια από 
τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους με τις εξής 
προϋποθέσεις: α) η μετακίνηση από την Περιφέρεια πα-
ραγωγής στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς στην 
οποία δραστηριοποιούνται, πραγματοποιείται εντός 
τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, 
β) η μετακίνηση του φυσικού προσώπου ή αναπληρω-
τή αυτού (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4497/2017) προς την 
Περιφέρεια λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς, γίνεται 
άπαξ, γ) ο παραγωγός-πωλητής ή αναπληρωτής του φέ-
ρει πάντα μαζί του/της υπεύθυνη δήλωση με την οποία 
βεβαιώνει ότι δεν έχει μετακινηθεί, ούτε πρόκειται να 
μετακινηθεί προς την Περιφέρεια παραγωγής και ότι δια-
μένει αδιάλειπτα στην Περιφέρεια της υπαίθριας αγοράς 
στην οποία δραστηριοποιείται.

2. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσας έως και τις 30 Απριλίου 2020 επιτρέπεται η λει-
τουργία των υπαίθριων αγορών της παρ. 9 του άρθρου 2 
του ν. 4497/2017, σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως:

α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παρα-
γωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε 
αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλη-
τές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγο-
ρίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαί-
θριες 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 πωλη-
τών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο 
κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

3. Απαγορεύεται η πώληση στις υπαίθριες αγορές των 
βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής 
καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

4. α. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών δη-
μοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες κάθε φορά 
πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις υπαίθριες 
αγορές ευθύνης τους για την περ. α’ της παρ. 2.

β. Οι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων αγορών κα-
ταρτίζουν ονομαστικό πίνακα με τους εκπροσώπους των 
παραγωγών της περ. β’ της παρ. 1.

5. Οι υπόχρεοι της περ. β’ της παρ. 1 οφείλουν να εφαρ-
μόζουν απαρέγκλιτα τα οριζόμενα στην παρούσα. Η μη 
τήρηση αυτών επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 3 του άρ-
θρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

6. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των κυρώσεων της 
παρ. 5, μετά από βεβαίωση της παράβασης από τα αρμό-
δια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 
(Α’ 173).

7. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται 
οι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με 
αριθμούς Δ1α/ΓΠ.οικ.20006/20.3.2020 (Β’ 943) και Δ1α/
ΓΠ.οικ.20040/22.3.2020 (Β’ 988).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Υφυπουργός
και Επενδύσεων Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Προστασίας Εργασίας
του Πολίτη και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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