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ΑΠΟΦΑΣΗ
αριθ. 12/18-03-2020 της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Ρεθύµνης
Λαµβάνοντας υπόψη:
α) την ανάγκη λήψης έκτακτων µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας µέσω πρόληψης κατά
της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 και την ανάγκη περιορισµού της διάδοσης του,
β) την αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 915/Β/2020) για τη
επιβολή του µέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων στο σύνολο
της Επικράτειας για το χρονικό διάστηµα από 18.3.2020 έως και 31.3.2020 προς περιορισµό της
διασποράς του κορωνοιού COVID -19, όπου µεταξύ άλλων, προβλέπει την προσωρινή απαγόρευση
λιανικού εµπορίου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυµάτων και υποδηµάτων, σε υπαίθριους
πάγκους και αγορές (ΚΑ∆ 4782) και λιανικό εµπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και
αγορές, πλην χαρτικών ειδών καθαριότητας και προσωπικής φροντίδας (ΚΑ∆ 4789)
γ) Την αριθµ. 65434/17.3.2020 απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης (Α∆Α : ΨΝ5Ψ7ΛΚ-Ν49), σχετικά µε
τη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των συλλογικών οργάνων αυτής για την ανάγκη
περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού
δ) Το γεγονός ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται απόσταση 2 µέτρων µεταξύ των προσώπων
(παραγωγών και καταναλωτών) που βρίσκονται στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και
σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται ο συνωστισµός προσώπων, προκείµενου να διασφαλισθεί,
κατά το δυνατό, η προστασία της υγείας τόσο των πωλητών όσο και των καταναλωτών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Ορίζουµε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών ως εξής:
Α) Λαϊκή αγορά στους Τέσσερεις Μάρτυρες την Πέµπτη
Οι θέσεις 31 έως και 62 µετακινούνται κατά 3 µέτρα ανατολικά προς τις θέσεις επαγγελµατιών
πωλητών
Β) Λαϊκή αγορά στο Ρέµα Συνατσάκη την ∆ευτέρα
Οι θέσεις 1-25 µετακινούνται 3 µέτρα δυτικά προς τις θέσεις επαγγελµατιών πωλητών
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2.Για την υλοποίηση των µέτρων µεριµνούν οι εκπρόσωποι των πωλητών λαϊκών αγορών σε
συνεργασία µε το φορέα λειτουργίας (∆ήµο Ρεθύµνου).
3. Οι πωλητές οφείλουν να λαµβάνουν όλα τα προβλεπόµενα µέτρα υγιεινής (µάσκες,
αντισηπτικά, χρήση γαντιών).
4. Τα παραπάνω µέτρα ισχύουν από 19.3.2020 και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκούν τα
έκτακτα µέτρα για την προστασία της δηµόσιας υγείας µέσω πρόληψης κατά της διασποράς του
κορωνοϊού COVID – 19.
Κατά την µειοψηφούσα άποψη, θα πρέπει 1. η απόσταση µεταξύ των πάγκων να
είναι τουλάχιστον δύο (2) µέτρα, 2. ιεύρυνση των διαδρόµων, τουλάχιστον τέσσερα (4)
µέτρα, 3. Να υπάρχει έλεγχος της επισκεψιµότητας, µε ευθύνη του φορέα λειτουργίας και
µε τη συνδροµή της ΕΛ.ΑΣ για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας και την τήρηση των
απαραίτητων αποστάσεων ανάµεσα στους καταναλωτές και 4. Υποβολή αιτήµατος στη
ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας για έλεγχο εφαρµογής των υγειονοµικών διατάξεων, κατ’

εφαρµογή της αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Ο Πρόεδρος
Εµµανουήλ Χνάρης
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