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Θεσσαλονίκη,          17   Φεβρουαρίου 2021 
Αρ. Πρωτ.: 90173(648) 
Σχετ.: 86686(606) 
 

 

Προς:  
Κάθε ενδιαφερόμενο 

δραστηριοποιούμενο στις λαϊκές αγορές 

Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΘΕΜΑ:          «Απόδοση θέσεων  λαϊκών αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης  
            σε πωλητές που δραστηριοποιούνται σ’ αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 
   του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’), κατόπιν  οριστικοποίησης Πινάκων Καταγραφής Λαϊκών Αγορών ». 
  

 Σε συνέχεια των με αριθμ. 1/28-01-2021 της 1
ης

 Συνεδρίασης  και   2/05-02-2021 της 2
ης

 Συνεδρίασης, 

Αποφάσεων της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ και κατ΄εφαρμογή των διατάξεων: 
 

1. 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 με τις διατάξεις του άρθρου 121 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α’/17.01.2018), του άρθρου 14 του Ν. 

4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α’/31.05.2018) και του άρθρου 101 του Ν.4506/2019 (ΦΕΚ 52/Α). 
2. Ειδικότερα των διατάξεων της Ενότητας Β’ παρ. 19 «Κατανομή και προσωρινή τοποθέτηση παραγωγών 

πωλητών σε λαϊκές αγορές (άρθρο 32 και 33)» της με αρ. 1/2018 και με αρ.πρωτ.37698/03.04.2018 

(ΑΔΑ: 7NTM465XI8- HYT), Εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στις οποίες 

αναφέρεται: « (…) Πωλητής (παραγωγός ή επαγγελματίας) δεν δύναται να συμμετάσχει σε διαδικασία 

κατανομής και τοποθέτησης σε λαϊκές αγορές, όταν η άδειά του, έχει προσωρινά ανακληθεί ή βρίσκεται 

σε αναστολή λόγω οφειλών του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους». 
3. Της με αριθμ. 813601(7195)/24-12-2019 Απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: «Συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών 

Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1127/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-

2019,(ΑΔΑ:68ΤΖ7ΛΛ-429), όπως αυτή διορθώθηκε επί του ορθού (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.Δ.Δ./ 30-01-

2020) και την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3851/23-12-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας περί ορισμού Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου και Αναπληρωτή Γενικού Δ/ντή 

Ανάπτυξης στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ. ΑΔΑ:7Χ8Χ7ΛΛ-Σ11). 
4. Της παραγράφου 7 του άρθρου 101 του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/1-4-2019), με τις οποίες 

προστίθενται στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 οι παράγραφοι 

20,21,& 22,περί καταγραφής δραστηριοποίησης πωλητών λαϊκών αγορών σε θέσεις των 

λαϊκών αγορών κατόπιν έγκρισης προσέλευσής τους , αλλά και χωρίς διοικητική πράξη του 

φορέα λειτουργίας, με δυνατότητα απόδοσης των θέσεων αυτών υπό τις οριζόμενες στις 

οικείες διατάξεις προϋποθέσεις 
5. Την αριθμ.755038(6825) 31-12-2019 ΑΔΑ: 6ΝΔ47ΛΛ-ΤΤΗ Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης περί συγκρότησης Πενταμελών Επιτροπών 



καταγραφής δραστηριοποιούμενων πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών στις λαϊκές 

αγορές της Μ.Ε.Θ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 παράγραφος 7 του Ν. 4605/2019 
6. Την ανάγκη κατανομής και απόδοσης κενών θέσεων λαϊκών αγορών σε πωλητές που 

δραστηριοποιούνται σ΄αυτές ανά λαϊκή αγορά, χωρίς διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, 

με την οριστική έγκριση και χορήγησής τους , μετά από αξιολόγηση των στοιχείων παρουσίας 

τους ως προς την πληρότητα των προϋποθέσεων των προαναφερόμενων διατάξεων. 
7. Το χρόνο καταγραφής των δραστηριοποιουμένων πωλητών στις λαϊκές αγορές της Μ.Ε.Θ από 

τις αρμόδιες Πενταμελείς Επιτροπές , καθώς και το χρόνο αξιολόγησης των στοιχείων 

παρουσίας των πωλητών, ως προς τη συνδρομή των απαιτουμένων προϋποθέσεων έγκρισής 

τους. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

 
την ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ , με αριθμό ΑΔΑ:ΨΝ9ΠΛΛ-79Β  και  ΑΔΑ:ΨΥΘΚ7ΛΛ-Η16  των ανωτέρω 

σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, περί 

οριστικοποίησης πινάκων καταγραφής δραστηριοποιούμενων πωλητών λαϊκών αγορών στις λαϊκές αγορές 

της Μ.Ε.Θ     με απόδοση θέσεων και σε πωλητές  που δραστηριοποιούνται χωρίς διοικητική πράξη του 

φορέα λειτουργίας  και  

προβαίνουμε στην Πρόσκληση του κάθε δικαιούχου επαγγελματία ή παραγωγού πωλητή που 

δραστηριοποιείται στις λαικές αγορές της Μ.Ε.Θ., για τον οποίο  εγκρίθηκε η οριστική απόδοση θέσης  

σύμφωνα με τις ανωτέρω  αναφερόμενες Αποφάσεις, όπως προσέλθει στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών , 

προκειμένου να ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία απόδοσης θέσης/ θέσεων, υποβάλλοντας σχετική 

αίτηση  (βλ. συννημένο) και προσκομίζοντας το στέλεχος της άδειάς του για τη σχετική αποτύπωση  , 

μεριμνώντας παράλληλα για τον έλεγχο ισχύος της αδείας του , καθώς και για την τακτοποίηση των 

οικονομικών οφειλών που τυχόν προκύπτουν από την καταβολή του ημερησίου τέλους 

δραστηριοποίησης του.  

Η εν λόγω διαδικασία διεκπεραίωσης της κατανομής και οριστικής απόδοσης των θέσεων στους πωλητές 

θα ολοκληρωθεί εντός τετραμήνου από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης ανακοίνωσης . 

  

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών 

της Π.Κ.Μ. , συντασσομένου προς τούτο σχετικού αποδεικτικού , καθώς και στις ανακοινώσεις του 

ιστότοπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Συνημμένα :  Υπόδειγμα αίτησης 

 

        

                             Η   ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Μ.Ε.Θ. 

 

 

 

                               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ 

 



ΑΙΤΗΣΗ 
 

ΟΝΟΜΑ: …………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………... 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………….. 

Α.∆.Τ.: ……………………………….. 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………............. 

Τ.Κ.: …………………………………. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΙΚΙΑΣ: …………………………….. 

ΚΙΝΗΤΟ: …………………………… 

Α.Φ.Μ.: ……………………………… 

∆.Ο.Υ: ……………………………….. 

Αρ. Μητρώου:…………………… 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ για την 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ της  «Α̟όδοσης θέσης σε 
λαικές αγορές Μ.Ε.Θ. σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ̟αρ. 7 του άρθρου 101 του ν. 
4605/2019»  

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ δικαιολογητικά: 

1. □ Η άδεια του ̟αραγωγού/ ε̟αγγελµατία 

̟ωλητή λαϊκών αγορών (για την α̟οτύ̟ωση της 
διοικητικής ̟ράξης)  

2. □ Προβλε̟όµενο ̟αράβολο [κατά τα οριζόµενα στις 

διατάξεις της ̟αρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4497/2017 (Α’171) 
και της µε αριθµό 12679/1-2-2018 (Β’ 353) Α̟όφασης 
Υ̟ουργού Οικονοµίας και Ανά̟τυξης]  
Αρ. Λογαριασµού Όψεως Τρά̟εζας Πειραιώς: 6215-
142-822-391, ΙΒΑΝ: GR69 0171 2150 0062 1514 2822 
391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  
26Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64, 546 27 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

 

 

Σε συνέχεια των µε αριθµ. 1/28-01-2021 της 1ης 

Συνεδρίασης και 2/05-02-2021 της 2ης 

Συνεδρίασης Α̟οφάσεων της Ε.Λ.Α. της 
Μ.Ε.Θ., για την Α̟όδοση Θέσης σε λαικές 
αγορές Μ.Ε.Θ., σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 101 του ν. 4605/2019»,  
σας υ̟οβάλλω συνηµµένα το α̟ό 
……………………………………… 
̟ροβλε̟όµενο ̟αράβολο  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
αρ.15, ̟αρ. 2 του Ν.4497/2017, ̟ροκειµένου 
για την α̟οτύ̟ωση αυτής/ αυτών ε̟ί του 
βιβλιαρίου αδείας µου.  
 
 

Θεσσαλονίκη,      -     -2021 
 

Ο ΑΙΤΩΝ-Η ΑΙΤΟΥΣΑ 
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