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Πίνακας συμμετεχόντων πωλητών στη λαϊκή αγορά Ν. Τρίγλιας τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
2020
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Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4497/2017 οι παραγωγοί
πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν να δηλώνουν τη μη προσέλευσή τους στις λαϊκές αγορές λόγω
εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων τους με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης. Επίσης οι
επαγγελματίες και οι παραγωγοί οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας
προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από ένα μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο
ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας, οφείλουν να το δηλώσουν στο φορέα λειτουργίας. Και
στις δύο περιπτώσεις απαλλάσσονται από την καταβολή των ημερήσιων τελών. Επίσης οι πωλητές
είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκα, αντισηπτικό
διάλυμα). Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε μέτρα με
τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα. Προκειμένου να τηρηθεί η ελάχιστη
αυτή απόσταση, όπως ορίζει η κάθε φορά ισχύουσα ΚΥΑ, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού – COVID 19, οι πωλητές οφείλουν να μετακινούνται δεξιά

ή αριστερά από τη θέση τους και να μειώνουν αναλογικά τα μέτρα των πάγκων τους. Ωστόσο
απαγορεύεται ρητά η αυθαίρετη αλλαγή θέσης, η τοποθέτησή τους σε θέση πωλητή που
απουσιάζει και η αύξηση των μέτρων των πάγκων τους.
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