
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 32859 
Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου λει-

τουργίας των εμπορικών καταστημάτων λιανι-

κής πώλησης τροφίμων από 26-03-2020 έως και 

25-04-2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α.
1. Την από 25-02-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-

μένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 
της διάδοσης κορωνοϊού (Α’ 42).

2. Την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομέ-
νου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»(Α’ 55).

3. Την από 14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Α’ 64).

4. Την από 20- 03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρη-
ματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.» (Α’ 68) και ιδίως 
το άρθρο δέκατο όγδοο αυτής.

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

6. Τον ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς 
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 173) και ειδικότερα το άρθρο 16 αυτού.

7. Τον ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγί-
ανση της λειτουργίας και της ανάπτυξης βασικών τομέ-
ων του εμπορίου και της αγοράς - θέματα Υπουργείου 
Ανάπτυξης.

8. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτά-
κη των Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας 
Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-

οτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Το π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Την υπ΄αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Β’ 2901).

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

Β. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των εμπορικών καταστη-

μάτων λιανικής πώλησης τροφίμων από την Πέμπτη 
26/03/2020 έως και 25/04/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

A. Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 
21:00.

B. Για το Σάββατο 07:00 έως 20:00.

Άρθρο 2
Η παρούσα υπουργική απόφαση δύναται να τροπο-

ποιηθεί ή και να ανακληθεί με νεώτερη όμοια, εφόσον 
κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επι-
κρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Άρθρο 3
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα 

τα οριζόμενα της παρούσας. Η μη συμμόρφωση επισύρει 
την επιβολή των ποινικών κυρώσεων και την επιβολή 
προστίμου που προβλέπονται στην παράγραφο πρώ-
τη του άρθρου εικοστού δεύτερου της από 20.03.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020

Ο Υπουργός
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