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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
E-mail: n.stamatiou@mnec.gr 

ΘΕΜΑ:  «Αναφορά του βουλευτή του κόμματος ¨ΣΥ.ΡΙΖ.Α.–ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ¨, 
κ . Συρμαλένιου Νίκου, με αριθμ. πρωτ. 1193/2021, με θέμα: «Άνοιγμα αγοράς στα 
νησιά των Κυκλάδων.».   

Σε απάντηση του με αρ πρωτ. 12165/2021 Υπηρεσιακού Σημειώματός σας που διαβιβάστηκε στην 

Υπηρεσία μας και αφορά τη με αριθμ. πρωτ. 1193/2021 Αναφορά του βουλευτή του κόμματος ¨ΣΥ.Ρ

ΙΖ.Α.–ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ¨, κ. Συρμαλένιου Νίκου, με θέμα: ««Άνοιγμα αγοράς στα νη

σιά  των  Κυκλάδων .»,  κατά το μέρος που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σεβόμενο πάντα τις ανησυχίες του εμπορικού κόσμου 

και του καταναλωτικού κοινού για τις συνθήκες που δημιουργούνται εν μέσω των περιοριστικών 

μέτρων, μελετά διαρκώς τους τρόπους και τις μεθόδους λειτουργίας της αγοράς, με κύριους στόχους, 

την ασφάλεια των συναλλαγών, τη διευκόλυνση των εμπορικών διαδικασιών σε όλο το φάσμα της 

εμπορικής εφοδιαστικής αλυσίδας, την ασφαλή προσπάθεια πρόσβασης τόσο των επαγγελματιών 
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όσο και των καταναλωτών στις εμπορικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και διάθεσης αγαθών, 

την προστασία του υπαλληλικού δυναμικού αυτών, τη διασφάλιση των απαιτούμενων μέτρων, τα οπ

οία σχετίζονται άμεσα με  την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας, τον αξιόπιστο έλεγχο, την 

διαρκή πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση του κορωνοϊού SARS-CoV2, και ειδικότερα σε μία περίοδο 

οικονομικής και εισοδηματικής ύφεσης λόγω της υπάρχουσας πανδημίας, την ανάγκη προστασίας 

των πολιτών και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη :

- Tη τρέχουσα επιδημιολογική επιβάρυνση της Χώρας,

- την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, 

- τις από 04.01 , 11.01 , 15.01 , 22.01 ,  29.01 , 31.01 , 05.02 και 09.02.2021 εισηγήσεις της 

Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,

- τη συνδρομή επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, που 

συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίοι, 

ενόψει των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων, καθιστούν απολύτως αναγκαία την επιβολή 

του εν μέρει προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και περαιτέρω μέτρων 

προστασίας σε συγκεκριμένες περιοχές, 

- την ανάγκη διαφοροποίησης των ισχυόντων κανόνων τήρησης αποστάσεων και άλλων μέτρων π

ροστασίας, αναλόγως της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης των Περιφερειακών Ενοτήτω

ν της Χώρας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορ

ωνοϊού COVID–19, 

- Την ανάγκη ενίσχυσης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, λαμβα

νομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Περιφέρειας Αττικής. καθώς 

και

- τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών  λόγω της χειμερινής περιόδου, 

ορίζεται το σύνολο της εθνικής νομοθεσίας εκτάκτων μέτρων, η οποία ισχύει για το σύνολο της 

Επικράτειας, με τελευταία εκδοθείσα την υπό στοιχεία : 

Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.02.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτεια

ς για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτί

ου 2021 και ώρα 6:00.» (Β΄ 534).
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Η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε σε συνέχεια των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπό τα κάτωθι 

στοιχεία: 

- Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/6.11.2020 (Β΄ 4899)

- Δ1α/Γ.Π.οικ.71608/10.11.2020 (Β΄ 4946)

- Δ1α/Γ.Π.οικ.72687/12.11.2020 (Β΄ 4999)

- Δ1α/Γ.Π.οικ.72989/14.11.2020 (Β΄ 5043) 

- Δ1α/Γ.Π.οικ. 73325/17.11.2020 (Β΄ 5060) 

- Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629/28.11.2020 (Β΄ 5255)

- Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363/05.12.2020 (Β΄ 5350)

- Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12.12.2020 (Β΄ 5486)

- Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/15.12.2020 (Β΄ 5509)

- Δ1α/ΓΠ.οικ. 81699 /17.12.2020 (Β΄ 5579),

- Δ1α/ΓΠ.οικ. 83418/24.12.2020 (Β΄ 5726)

- Δ1α/Γ.Π.οικ.83978/29-12-2020 (Β΄ 5791)

- Δ1α/Γ.Π.οικ.2/02.01.2021 (Β΄ 1)

- Δ1α/ΓΠ.οικ.608/05.01.2021 (Β΄ 11)

- Δ1α/ΓΠ.οικ.1293/08.01.2021 (Β΄ 30)

- Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/16.01.2021 (Β΄ 89)

- Δ1α/ΓΠ.οικ. 4992/23.01.2021 (Β΄ 186)

- Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/ 29.1.2021 (Β΄ 341)

- Δ1α/Γ.Π.οικ. 6882/31.01.2021 (Β΄ 346)

- Δ1α/ΓΠ/οικ.7062/01.02.2021 ( Β΄ 363)

- Δ1α/Γ·Π.οικ. 8378/05.02.2021 ( Β΄ 454)

καθώς και την υπό στοιχεία εκδοθείσα 130022/7-12-2020 (Β’ 5387) υπουργική απόφαση.

Σε εφαρμογή του ανωτέρου θεσμικού  πλαισίου, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσα 

από μια διαρκή διαδικασία εποπτείας της Αγοράς, με κύριους στόχους, την τήρηση των 

αναφερόμενων μέτρων καθώς και τη διατήρηση, στο σύνολο των εμπορικών κλάδων, της ισοτιμίας 

και της ισονομίας, προχωρεί στην επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμορφώσεως καθώς και 

στις εκάστοτε αναγκαίες προσαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό στον οποίο δύναται να 

επηρεαστούν οι διάφοροι κλάδοι της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα γίνεται κάθε προσπάθεια για 

εξομάλυνση των όποιων ανισοτήτων.
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Συμπληρωματικά σας αναφέρουμε ότι σχετικά ζητήματα ορισμού, κατηγοριοποίησης, λειτουργίας κ

αι ενίσχυσης επιχειρήσεων,  αποτελούν αρμοδιότητα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών 

και της ΑΑΔΕ.  

Επιπροσθέτως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να σας αναφέρουμε, ότι για την έκδοση κάθε κοινής 

υπουργικής απόφασης εκτάκτων μέτρων για την προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαιτούνται και λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά οι 

αντίστοιχες σύμφωνες εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, σας αναφέρουμε ότι η λήψη αποφάσεων  για την σταδιακή άρση των 

μέτρων του συνόλου των εκτάκτων μέτρων περιορισμού (lockdown) και το άνοιγμα ή μη 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, σε κάθε περιοχή της Επικράτειας, αποτελεί μια πολυπαραγοντική 

εξίσωση, η μελέτη της οποία βασίζεται στην αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων, στην 

ανάλυση των δεικτών ρίσκου διάδοσης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στον έλεγχο της 

τάσης επιρροής της κινητικότητας των πολιτών (mobility) καθώς και στην ικανότητα εποπτείας της 

πιστής εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

    
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ

    Εσωτερική Διανομή:
1. Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
2. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Αγοράς
3. Δ/νση μας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
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