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Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΤΙΚΗΣ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 
 

Θέµα: Τροποποίηση της µε αριθµ. 175817(1306)/21.3/2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης ως προς τον προσδιορισµό των δραστηριοποιουµένων πωλητών Λαϊκών αγορών  κατά 
50%.  
         
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-12-2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε µε τις αριθµ. 81320 και 77909/01 Αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016).  

3. Την αριθµ. 7281/2019/21-06-2019 Απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, µε την οποία 
επικυρώθηκε το γενικό αποτέλεσµα της εκλογής της 26ης Μαΐου 2019, και ανακήρυξη του επιτυχόντος 
και των επιλαχόντων συνδυασµών του εκλεγέντος Περιφερειάρχη και µελών Περιφερειακών Συµβουλίων 
της Κεντρικής Μακεδονίας της Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την περίοδο 01-09-
2019 έως 31-08-2023. 

4. Την µε αρίθµ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 2482/03-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: «Περί 
ορισµού  Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τοµέων ευθύνης» (ΦΕΚ 708/τ.Υ.Ο.∆.∆./09-09-2019).  

5. Τη µε αριθµ. οικ. 570607(7712)/12-09-2019 (ΦΕΚ 3475/Β΄/16-09-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας: «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»». στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα, στους Προϊσταµένους των 
Γενικών ∆ιευθύνσεων, των ∆ιευθύνσεων/ Αυτοτελών ∆ιευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Αυτοτελών Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

6. Τη µε αριθµ. οικ. 598929(8085)/25-09-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας: 
«Μεταβίβαση άσκησης αρµοδιοτήτων σε Περιφερειακούς Συµβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 3708/Β/04-10-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αριθµ. οικ. 
631220(8595)/07-11-2019 (ΦΕΚ 4339/Β΄/29-11-2019).  

7. Την µε αριθµ. οικ. 768391(10189)/09-12-2019 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης: «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων  «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». σε Προϊσταµένους της ∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4590/Β΄/13-12-
2019). 



8. Τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/2014), « Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014 -2020, Β) 
Ενσωµάτωση της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της  13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 
διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 11, 17, 22, 30 παραγράφος 2 και 28 του Ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων 
εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
171/Α΄/13-11-2017),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την αρ. 1/2018 µε αριθµ. πρωτ. 37698/03.04.2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης: 
«Εφαρµογή του ν.4497/2017 σχετικά µε την άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων». 

11. Την από 14-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 64/Α΄) “Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης 
περιορισµού της διασποράς του κορονωϊού covid-19”  άρθρο ένατο παρ. 3 

12. Την αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 19024/17-3-2020 (ΦΕΚ 915 Β΄) ΚΥΑ «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 κορωναϊού covid-19» 

13. Την αριθµ. 5/2020 /18-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου και προστασίας του Καταναλωτή «∆ιευκρινίσεις για την επιβολή του µέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων στο σύνολο της Επικράτειας …………………όπως 
δηµοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 915 Β΄)» 

14. Την αριθµ.∆1α/ΓΠ.ΟΙΚ.20006 / 20-3-2020 (ΦΕΚ 943/Β΄) ΚΥΑ «Επιβολή του µέτρου της προσωρινής 
απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του Ν. 
4497/2017(ΦΕΚ 171/ Α΄) σε όλη την Επικράτεια για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιµέρους 
ρυθµίσεις λειτουργίας αυτών από 23-3-2020 έως και 30-4-2020» και ειδικότερα για τη λειτουργία τους 
µε το 50% των δραστηριοποιουµένων  πωλητών σ’ αυτές.   

16. Τις επικαιροποιηµένες καταγραφές των νοµίµως δραστηριοποιουµένων πωλητών λαϊκών αγορών, 
παραγωγών και επαγγελµατιών , στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης , καθώς 
και τα στοιχεία των πωλητών που τηρούνται στο ηλεκτρονικό Μητρώο της Υπηρεσίας 

17. Tη γνώµη των εκπροσώπων των πωλητών Λαϊκών Αγορών , κατόπιν συνεργασίας µε την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή εκφράστηκε από τους Προέδρους των Σωµατείων και Οµοσπονδιών 
των παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών .   

18. Την αναγκαιότητα τήρησης των εξαγγελθέντων µέτρων για την οµαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών και 
τον περιορισµό της διασποράς του κορωναϊού covid-19 

19. Την µε αριθµ. 175817(1306)/21.3/2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης  

 
                                                      

    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

 

Τροποποιούµε την µε αριθµ.  175817(1306)/21.3/2020 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης  ως προς τον τρόπο προσδιορισµού προσέλευσης του 50% των δραστηριοποιουµένων 

πωλητών (παραγωγών και επαγγελµατιών) Λαϊκών Αγορών   ως εξής: 

 

1. Με ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας την 26η Μαρτίου 2020 και εναλλάξ ανά εβδοµάδα έως και την 

30η Απριλίου 2020 θα προσέρχονται οι πωλητές Λαϊκών Αγορών µε τον παρακάτω τρόπο: 

• Κατά των πρώτη εβδοµάδα λειτουργίας (26/3/2020 έως και 1/4/2020) θα δραστηριοποιούνται αυτοί που 

καταλαµβάνουν την πλευρά της οδού (οδών) µε µονή αρίθµηση, ενώ την επόµενη εβδοµάδα, στην ίδια Λαϊκή 

Αγορά, θα δραστηριοποιούνται αυτοί που καταλαµβάνουν θέσεις στην πλευρά της οδού (οδών) µε ζυγή 

αρίθµηση. 

• Η προσέλευση θα εναλλάσσεται µε τον προαναφερθέντα τρόπο έως και την 30η Απριλίου 2020. 

• Οι προσερχόµενοι προς δραστηριοποίηση πωλητές θα καταγράφονται καθηµερινά ανά λαϊκή αγορά από 

τους υπευθύνους των λαϊκών αγορών όπως αυτοί έχουν οριστεί από τα Σωµατεία που εκπροσωπούν τους 

πωλητές Λαϊκών Αγορών (επαγγελµατιών και παραγωγών) σε συνεργασία και µε τους επόπτες της ∆/νσης 

Λαϊκών Αγορών και θα αποστέλλονται µε κάθε πρόσφορο τρόπο στη ∆/νση Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ. στο email 



laikesthess@gmail.com, fax 2313330073, σε καταστάσεις, οι οποίες θα φέρουν το ονοµατεπώνυµο του εκάστοτε 

δραστηριοποιούµενου πωλητή και την υπογραφή του. 

 

Η υποχρέωση καταβολής του αναλογούντος ηµερησίου τέλους αφορά µόνο  τους κάθε φορά προσερχοµένους 

πωλητές , ενώ για τις ηµέρες µη δραστηριοποίησης θα απαλλάσσονται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας .     

 

Από τη λειτουργία εξαιρείται η δραστηριοποίηση πωλητών µε βιοµηχανικά είδη της κατηγορίας Ε΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατοµικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας,  

κατ΄ εφαρµογή των εξαγγελθέντων µέτρων, όπως διατυπώνονται στην αριθµ.∆1α/ΓΠ.ΟΙΚ.20006/20-3-2020 

(ΦΕΚ 943/Β΄) ΚΥΑ, ώστε να διασφαλιστεί ο περιορισµός της διασποράς του κορονωϊού, για το διάστηµα από 

23-3-2020 έως και 30-4-2020 , τηρουµένων και των λοιπών µέτρων προστασίας που αναφέρονται στην 

5/2020/18-3-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και µε ενδεχόµενο, κατά περίπτωση, 

περιορισµό του µήκους ανάπτυξης των εγκαταστάσεων πώλησης, όπου απαιτείται, προς εξασφάλιση της 

ελάχιστης απόστασης των πέντε (5) µέτρων µεταξύ των πάγκων, χώρος ο οποίος θα πρέπει να παραµένει 

ελεύθερος. 

 

                                                          ΜΕΠ 

                                                                                                                  Η  Αντιπεριφερειάρχης  

                                                                                                           Μητροπολητικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης 

                                                                                                           Παρασκευή  Πατουλίδου                                                   

                                                              

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (προς ενηµέρωση & ενέργειες) 

1. Σωµατείο Παραγωγών Λ.Α «Η ΠΡΟΟ∆ΟΣ» 

2.  Σωµατείο Παραγωγών- Επαγγελµατιών 

        Λ.Α Θεσ/νίκης  « ΟΜΟΝΟΙΑ» 

3.  Σωµατείο µικροπωλητών & παραγωγών 

    Λ.Α « ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ»  

4. Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών  Λ.Α            

Κεντρικής & ∆υτικής Μακεδονίας 

Θεσσαλίας – Θράκης 

5. Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών 

Παραγωγών πωλητών  Λ.Α  Μακεδονίας- Θεσσαλίας - Θράκης 
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