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ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΑΡΧΟΤ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΕΩ ΝΑΟΤΑ 

 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 
2. Οι υπ’ αρ. 55/Α/11-03-2020 άρκρο 20 & 64/Α/14-03-2020 ΠΝΠ 
3. Τισ γενικζσ οδθγίεσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ  
4. Τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ 
5. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. Αρικμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006/20-03-2020 (ΦΕΚ 943/Β/2020) με κζμα: «Επιβολι του μζτρου 

τθσ προςωρινισ απαγόρευςθσ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 2 του ν. 
4497/2017 (Α ́ 171) ςε όλθ τθν Επικράτεια για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμζρουσ ρυκμίςεισ 
λειτουργίασ αυτϊν από 23.3.2020 ζωσ και 30.4.2020» 

6. Τθν ανακοίνωςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων κακϊσ και τθσ Γενικισ Γραμματείασ 
Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι 
 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

1. Αναςτζλλεται θ δραςτθριότθτα των κλάδων των λαϊκϊν αγορϊν τθσ παραγράφου 9 του άρκρου 2 του Ν. 
4497/2017 για τουσ οποίουσ απαιτείται μετακίνθςθ από Νομό ςε Νομό και από Περιφζρεια ςε Περιφζρεια ςε 
όλθ τθν Επικράτεια.  

2. Επιτρζπεται για το χρονικό διάςτθμα ζωσ και 30/4/2020 θ λειτουργία των λαϊκϊν αγορϊν τθσ παραγράφου 
9 του άρκρου 2 του ν. 4497/2017, ςτο Διμο Ηρωικισ Πόλεωσ Νάουςασ, ωσ ακολοφκωσ: 

Α. Σε κάκε λαϊκι αγορά από τουσ πωλθτζσ (παραγωγοί και επαγγελματίεσ) που δραςτθριοποιοφνται ςε 

αυτιν, ςφμφωνα με τθν άδειά τουσ, ςυμμετζχουν πωλητζσ ςε ποςοςτό 50%, ανά κατθγορία πωλθτϊν 

(κατθγορίεσ πωλθτϊν: παραγωγοί και επαγγελματίεσ). 

Β. Οι φορείσ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν δθμοςιοποιοφν πίνακα με τουσ ςυμμετζχοντεσ, κάθε φορά, 

πωλθτζσ (παραγωγοφσ και επαγγελματίεσ) ςτισ λαϊκζσ αγορζσ ευκφνθσ τουσ. 

Γ. Η ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ των πάγκων των πωλθτϊν ορίηεται ςε πζντε (5) μζτρα με τον ενδιάμεςο 

χϊρο κενό ελεφκερο από αντικείμενα. 

Δ. Εξαιρείται τθσ λειτουργίασ τθσ παραγράφου 2, θ πϊλθςθ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ των βιομθχανικϊν ειδϊν 

τθσ κατθγορίασ Ε ́ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 17 του ν. 4497/2017, εκτόσ των ειδών ατομικήσ 

καθαριότητασ και οικιακήσ φροντίδασ. 

 

Οι φορείσ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν οφείλουν να διαςφαλίςουν τθν ομαλι λειτουργία τουσ με βάςθ 

όςα επιπλζον ορίηονται ςτθν ΚΥΑ Β 943/20-03-2020.  

Νάουςα, 24 Μαρτίου 2020 

Αρ. Απόφ.: 26/2020 

Αρ. πρωτ  : οικ. 4587 
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Πρζπει να τθροφνται όλα τα μζτρα ατομικισ προςταςίασ τόςο από τουσ δθμότεσ όςο και τουσ πωλθτζσ, 

φορϊντασ προςτατευτικζσ μάςκεσ και γάντια, κακϊσ επίςθσ να υπάρχουν διακζςιμα αντιςθπτικά ςτουσ 

χϊρουσ τθσ λαϊκισ. 

Η μθ ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ επιςφρει τθν επιβολι διοικθτικϊν και ποινικϊν 

κυρϊςεων. Με αποκλειςτικό γνϊμονα τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ ζναντι του κορωνοϊοφ, θ ΕΛ.ΑΣ. 

παρακαλείται να διαςφαλίςει τον απρόςκοπτο ζλεγχο των ωσ άνω και ςε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί πωσ δεν 

τθροφνται τα αναγκαία μζτρα να προβεί ςε κάκε ενζργεια.  

Η παροφςα ιςχφει μζχρι νεοτζρασ.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  Η.Π. ΝΑΟΥΑ 

                                  

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 
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