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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ενηµέρωση για την λαϊκή αγορά Πτολεµαΐδας 16/06/2021. Τέλος η λειτουργία της παράλληλης 

αγοράς, παραµένει η επέκταση στην οδό ∆ηµοκρατίας. 

 

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθµ. Αριθµ. ∆Ια/ΓΠ.οικ. 36587/2021 ΦΕΚ 2476/Β/11-6-2021 απόφαση 

της Κυβέρνησης, ανακοινώνουµε ότι ακυρώνεται η υπ’ αριθµ. 166/2021 απόφαση ∆ηµάρχου 

Εορδαίας και επανέρχεται σε εφαρµογή η υπ’ αριθµ. 172/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Σύµφωνα µε τα νέα έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η λαϊκή αγορά της Πτολεµαΐδας  θα πραγµατοποιηθεί την 

Τετάρτη 16-06-2021, (από τις 8:00 έως τις 15:30) σε ποσοστό 100% των θέσεων των πωλητών 

µε απόσταση ενός (1) µέτρου εκατέρωθεν των πάγκων πώλησης.  

Σε περίπτωση µη τήρησης των αποστάσεων από αµφότερους τους πωλητές, στην 1η 

παράβαση θα κυρώνεται διοικητικό πρόστιµο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και 

αναστολή δραστηριότητας για δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες. Στην 2η παράβαση 

διοικητικό πρόστιµο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας για 

τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν 
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περισσότερες από πέντε (5) παραβάσεις, την ίδια µέρα αναστέλλεται η λειτουργία της 

αγοράς για επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες.  

     Επίσης ενηµερώνουµε ότι : 

1. Είναι υποχρεωτική η πραγµατοποίηση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τουλάχιστον 

µία (1) φορά την εβδοµάδα για πωλητές και εργαζόµενους στην αγορά.  

2. Θα πρέπει να φορούν γάντια. 

3. Να µην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης. 

4. Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η χρήση µη ιατρικής µάσκας από το προσωπικό των 

πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό. 

5. Να παραµένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 

µέτρα). 

6. Να διατηρούν τους διαδρόµους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να µην δηµιουργείται 

συνωστισµός. 

7. Να εξυπηρετούν άµεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτοµο κάθε φορά- και έχοντας οι 

καταναλωτές 1,5 µ. απόσταση µεταξύ τους. 

8. Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών. 

9. Να απολυµαίνουν τακτικά τα σηµεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταµειακές 

µηχανές.  

10. Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριµµάτων 

σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες). 

 

  Ο ∆ήµος Εορδαίας καλεί του πολίτες (καταναλωτές και εκθέτες) να τηρούν αυστηρά τους 

κανόνες υγιεινής για την προστασία όλων. 

 


