
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ1α/Γ.Π.οικ. 27805 
Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες 

λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 

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

νικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 

ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, 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 κορωνο-
ϊού» (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. Το 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 Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168).

7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (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 αριθμ. 46/18.7.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύ σεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» 
(Β’ 3100).

11. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23451/7.4.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας και Εσωτερικών «Προσωρινή απαγόρευση 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 
του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30.4.2020 για 
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1210).

12. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών 
λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία 
την εκ νέου προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των 
αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), καθώς 
και της πώλησης στις υπαίθριες αγορές των βιομηχα-
νικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 
17 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), εκτός των ειδών ατομικής 
καθαριότητας και οικιακής φροντίδας, προς περιορισμό 
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

13. Την από 28.4.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

14. Την υπ’ αρ. Β2α/οικ.27795/30.4.2020 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 30 Απρι-

λίου 2020 έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 επιτρέπε-
ται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του 
άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικρά-
τεια, 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).
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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.

2. 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. 1. 

3. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020 
η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ει-
δών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του 
ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας 
και οικιακής φροντίδας.

4. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 η 
λειτουργία των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017.

5. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, 

μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών 
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον 
ν. 4177/2013 (Α’ 173).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί 

Ανάπτυξης  Υφυπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Επενδύσεων
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ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας Εργασίας και Κοινωνικών 
του Πολίτη  Υποθέσεων
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Υγείας Εσωτερικών
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