
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77282 
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-

σης λειτουργίας λαϊκής υπαίθριας αγοράς της 

περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), 

για το χρονικό διάστημα από 2.12.2020 έως και 

8.12.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας 

υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κο-

ρωνοϊού 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 κορω-
νοϊού» (Α’ 42) και ιδίως της περ. ζ’ της παρ. 2 και της περ. ε’ 
της παρ. 4 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

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

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

4. 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).

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

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

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

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

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.76629/27.11.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 
έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

10. Tην υπ’ αρ. 126920/30.11.2020 αναφορά της Διυ-
πηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) σχε-
τικά με τη μη τήρηση των κανόνων του σημείου 23 του 
πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την 
1η παράβαση περί μη τήρησης της προβλεπόμενης δι-
αδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων αγορών και 
του επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής από τους φο-
ρείς λειτουργίας του σημείου 9 του πίνακα της παρ. 1 
του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.76629/
27.11.2020 (Β’ 5255) κοινής απόφασης των ιδίων ως άνω 
Υπουργών.

11. Την από 10.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19. 

12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.77281/1.12.2020 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

 Άρθρο μόνο
Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της κάτω-

θι λαϊκής υπαίθριας αγοράς της περ. 9 του άρθρου 2 
του ν. 4497/2017 (Α’ 171) για το χρονικό διάστημα από 
2.12.2020 έως και 8.12.2020, για προληπτικούς λόγους 
δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 
10.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστα-
σίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 
και ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- Λαϊκή υπαίθρια αγορά που πραγματοποιείται την 
ημέρα Σάββατο κάθε εβδομάδας στον Δήμο Αθηναίων 
επί της οδού Μ. Βόδα, με φορέα λειτουργίας αυτής την 
Περιφέρεια Αττικής, για λόγους δημόσιας υγείας και προ-
στασίας έναντι του κορωνοϊού COVID -19, λαμβανομένης 
υπόψη και της διαπιστωμένης μη τήρησης των κανό-
νων του σημείου 23 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 
1 σε συνδυασμό με την 1η παράβαση περί μη τήρησης 
της προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία πα-
ράλληλων αγορών και του επιτρεπόμενου ποσοστού 
συμμετοχής από τους φορείς λειτουργίας του σημείου 
9 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.76629/27.11.2020 (Β’ 5255) κοινής υπουργι-
κής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνα με την 
υπ’ αρ. 126920/30.11.2020 αναφορά της Διυπηρεσιακής 
Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί 

Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων Προστασίας του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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