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*********************************************************************** 

 

Θέμα: « Χορήγηση της από 10.11.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Η ομοσπονδία παραγωγών και πωλητών Μακεδονίας-Θράκης διαμαρτύρεται 

έντονα στην Περιφέρεια για την απόφαση της κυβέρνησης να βάλει λουκέτο 

σε τρεις από τις μεγαλύτερες υπαίθριες αγορές της Θεσσαλονίκης 

«προληπτικά» για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, προαναγγέλλοντας 

δια του προέδρου της  προσφυγή στη Δικαιοσύνη για την απόδοση ευθυνών. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων:
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Ημερομ. Κατάθεσης:

12/12/2020
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Σύμφωνα με το ΦΕΚ, (Τεύχος B΄ 5450/09.12.2020),  «Επιβολή του μέτρου της 

προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους λαϊκών υπαίθριων αγορών 

της περ. 9 του του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για το χρονικό 

διάστημα από 10.12.2020 ως και 16.12.2020, για προληπτικούς λόγους 

δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», 

οι τρεις λαϊκές κλείνουν από 10/12 μέχρι και τις 16/12 «για λόγους δημόσιας 

υγείας και προστασίας έναντι του κορονοϊού, λαμβανομένης υπόψη και της 

διαπιστωμένης μη τήρησης των κανόνων του σημείου 23 του πίνακα της παρ. 

1 του άρθρου 1 σε συνδυασμό με την 1η παράβαση περί μη τήρησης της 

προβλεπόμενης διαδικασίας για τη λειτουργία παράλληλων αγορών και του 

επιτρεπόμενου ποσοστού συμμετοχής από τους φορείς λειτουργίας».  

Φορέας λειτουργίας δεν είναι άλλος από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, η οποία μέχρι χθες το απόγευμα δεν είχε τοποθετηθεί επισήμως. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του πρόεδρου της Ομοσπονδίας, «δεν υπάρχει καμιά 

αναφορά σε παραβάσεις δικές μας που έχουν διαπιστωθεί, και αυτό βρήκαν 

και οι έλεγχοι που είχαν γίνει από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, η 

οποία είναι προφανές ότι δεν έκανε κάποια πράγματα. Εμείς λοιπόν θα 

προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη για να αποδοθούν ευθύνες, διότι κάποιος 

φταίει…». Η οικονομική ζημία που αναμένεται από το κλείσιμο των 

υπαίθριων αγορών είναι ανυπολόγιστη. 

Πληροφορίες -ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής- θέλουν εκτός από το κλείσιμο 

των τριών αγορών να έχουν επιβληθεί και πρόστιμα (5.000 ευρώ για κάθε 

αγορά) στην αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας, δηλαδή τη Διεύθυνση 

Λαϊκών Αγορών, για τη  μη εύρυθμη  λειτουργία των λαϊκών. 

Δοθέντος ότι η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε και αφού λήφθηκε 

υπόψη η από 10.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 

Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 

Αιτούμεθα 
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Όπως μας κοινοποιήσετε την από 10.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.  

 

 

Οι αιτούσες Βουλευτές 

 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου  

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 

                     

                                                                                Κωνσταντίνα Αδάμου 

                                                                        Βουλευτής Β΄Θεσσαλονίκης, ΜέΡΑ25 

 




