
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Θεσσαλονίκη      02   Δεκεμβρίου 2021         
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                    Αριθμ. Πρωτ.: οικ.  779186(6575) 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

         ΛΑΙΚΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ                    
                 ΠΡΟΣ: Τους δραστηριοποιούμενους         

                                                                                      πωλητές των Λαϊκών Αγορών   
 

1.   40 ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ 
1.   ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
2.   Ν. ΚΡΗΝΗ 
3.   ΚΑΝΑΡΗ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 
4.   ΕΥΟΣΜΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) 
5.   ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 
6.   ΔΑΒΑΚΗ ΣΥΚΙΕΣ 
7.  ΦΟΙΝΙΚΑΣ   
8.  ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 

                                                                                    10.   ΠΕΥΚΑ 
                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

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

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 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 Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β΄/30-12-2016). 

2. 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.Δ.Δ./09-09-
2019). 

3. 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). 

4. Την με αριθμ. οικ.681758(9156)31-10-2019 (ΦΕΚ 4133/Β΄/12-11-2019) Απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Π.Κ.Μ περί παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ »  
σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών Έδρας και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της 
Π.Κ.Μ 

5. 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 Διεύθυνσης 
Λαϊκών Αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας» (ΦΕΚ 4590/Β΄/13-12-2019). 

6. 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». 

 



7. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

 
8. Ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 35 §§ 1 και 2 Ν. 4497/2017 όπου προβλέπεται η 

διαδικασία βελτίωσης θέσης πωλητών λαϊκών αγορών εντός της λαϊκής αγοράς 
δραστηριοποίησής τους ως εξής: 1. « Ως “βελτίωση θέσης” εντός συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς 
νοείται η διαδικασία κατά την οποία ένας ή περισσότεροι πωλητές, επιθυμούν  να αλλάξουν τη 
θέση την οποία κατέχουν και να διεκδικήσουν μία άλλη κενωθείσα εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, 
που είναι κατά την άποψή τους και για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση με την ήδη 
νομίμως καταληφθείσα θέση. Η όλη διαδικασία διενεργείται από τους φορείς λειτουργίας, ύστερα 
από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών και αφορά μόνο τις κενές θέσεις μίας 
λαϊκής αγοράς, καθώς και τις θέσεις των πωλητών που επιθυμούν να τη βελτιώσουν. Ως «κενές 
θέσεις» λογίζονται και οι προσωρινές θέσεις που έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους, σύμφωνα με τα 
άρθρα 33 και 34» και 2. «Οι φορείς λειτουργίας…….μπορούν να εκκινούν διαδικασία βελτίωσης 
θέσεων εντός συγκεκριμένης λαϊκής της αρμοδιότητάς τους. Οι θέσεις που ανακατανέμονται είναι 
μόνο οι κενές  και αυτές  τις οποίες κατέχουν οι πωλητές που επιθυμούν να βελτιώσουν 
θέση……..Οι ανωτέρω φορείς απευθύνουν πρόσκληση προς τους πωλητές της 
συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς…...Η διαδικασία της βελτίωσης θέσης προηγείται αυτής της 
απόδοσης θέσης των άρθρων 33 και 34...» 
 

9. Τις διατάξεις του  άρθρου 32 §§ 1 και 3  Ν. 4497/2017 περί κατανομής και προσωρινής 
τοποθέτησης παραγωγών πωλητών σε λαϊκές αγορές και συγκεκριμένα στην παράγραφο 1 «Ο 
παραγωγός, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, υποβάλλει αίτηση στην 
Περιφέρεια, στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκονται οι λαϊκές αγορές που επιθυμεί να 
δραστηριοποιηθεί ……. Η Περιφέρεια διαβιβάζει τις υποβληθείσες σε αυτήν αιτήσεις, στις οικείες 
Επιτροπές Λαϊκών Αγορών, υποχρεωτικά κάθε δεκαπέντε (15) ημέρες. Η Επιτροπή αποφασίζει και 
συντάσσει πρακτικό σε σχέση με τα αιτήματα αυτά με κριτήριο τη διαθεσιμότητα θέσεων στις 
συγκεκριμένες λαϊκές αγορές που ζητεί ο παραγωγός….» και στην παράγραφο 3 «Οι θέσεις που 
αποδίδονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους στους παραγωγούς – πωλητές, είναι 
προσωρινές. Συγκεκριμένη και αριθμημένη θέση εντός της λαϊκής, για την οποία έχει 
εγκριθεί η δραστηριοποίηση, καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστημα 
του έτους που έχουν αιτηθεί  οι ενδιαφερόμενοι, αποδίδεται μόνο με τη διαδικασία του 
άρθρου 35» 

 
10. Τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 59 § 3 Ν.4497/2017 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020 «Οι 
Περιφέρειες υποχρεούνται να προκηρύσσουν θέσεις λαϊκών αγορών για επαγγελματίες πωλητές 
που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους και για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες 
εβδομαδιαίως. Στην περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία διεξήχθη δύο φορές και οι θέσεις 
λαϊκών αγορών παραμένουν αδιάθετες, δύναται οι ίδιες θέσεις να επαναπροκηρυχθούν από τις 
Περιφέρειες….» περί προκήρυξης θέσεων επαγγελματιών πωλητών Λ.Α. 

 
11. Την αναγκαιότητα τακτοποίησης και νομιμοποίησης της έγκρισης προσέλευσης πωλητών λαϊκών 

αγορών σε λαϊκές αγορές προς δραστηριοποίησή τους με απόδοση κενών θέσεων σ’ αυτούς , 
αλλά και την υποστήριξη της βιωσιμότητας των λαϊκών αγορών επ΄ωφελεία των πωλητών, 
καταναλωτών, καθώς και των τοπικών κοινωνιών.    

 
           



  δια της παρούσης 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 
Τους δραστηριοποιούμενους πωλητές των Λαϊκών Αγορών : 40 Εκκλησιές, Παπαδάκη, Ν. Κρήνη, 
Κανάρη Πολίχνης, Εύοσμος (Δημαρχείο), Λιτοχώρου, Δαβάκη Συκιές, Φοίνικας, 
Δενδροπόταμος και Πεύκα,  
οι οποίοι νομίμως κατέχουν θέση και δραστηριοποιούνται σ’ αυτήν (τη θέση) εντός των αντιστοίχων 
αναφερομένων ανωτέρω λαϊκών αγορών, προκειμένου, αν επιθυμούν, να καταθέσουν αίτηση 
βελτίωσης της θέσεως που καταλαμβάνουν για να μετακινηθούν σε άλλη, κενή θέση εντός της ίδιας 
λαϊκής την οποία θεωρούν καλύτερη, διεκδικώντας την μεταξύ των τυχόν υπολοίπων πωλητών της 
λαϊκής αγοράς που θα υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση βελτίωσης. 
 
Ως κενές θέσεις νοούνται οι κενές θέσεις της κάθε λαϊκής αγοράς που δεν καταλαμβάνονται από 
πωλητές, αλλά και αυτές για τις οποίες οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
για βελτίωση. 
 
Η αίτηση συμμετοχής , ως εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικασία βελτίωσης θέσης εντός 
της λαϊκής αγοράς δραστηριοποίησης του κάθε πωλητή , μπορεί να κατατεθεί με έναρξη προθεσμίας           

από Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 έως Παρασκευή  17 Δεκεμβρίου 2021, 
σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση υπόδειγμα , στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών 
Π.Κ.Μ,  26ης  Οκτωβρίου  64  Τ.Κ. 54627,   τηλ. 2313325457 , 2313330075, 2313330002, 
2313325474,  Email: laikesthess@gmail.com 
 
 
Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θα καταρτιστεί Πίνακας δραστηριοποιούμενων 
πωλητών της κάθε λαϊκής αγοράς με τις διαθέσιμες κενές θέσεις αριθμημένες, ο οποίος θα δημοσιευτεί 
προκειμένου οι αιτούντες – συμμετέχοντες στη διαδικασία πωλητές να επιλέξουν τη βελτιωμένη θέση 
δραστηριοποίησής τους κατόπιν έγγραφης πρόσκλησης του φορέα λειτουργίας που θα ακολουθήσει. 
Οι αιτούντες συμμετοχής  μοριοδοτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε 
του Ν.4497/2017 και κατατάσσονται σε σειρά σύμφωνα με τα μόριά τους. 
Ο πρώτος σε σειρά κατάταξης βάσει των περισσοτέρων μορίων πωλητής έχει δικαίωμα να επιλέξει 
πρώτος διαθέσιμη κενή θέση, ακολουθεί ο δεύτερος κ.ο.κ. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα μικρότερα εισοδήματα με βάση το 
εκκαθαριστικό τους σημείωμα το οποίο καταθέτουν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης 
βελτίωσης θέσης με συγκεκριμένη επιλογή αριθμημένης θέσης που προτιμούν εντός της λαϊκής αγοράς  
 
Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία βελτίωσης θέσης του άρθρου 35 §§ 
1 και 2 Ν. 4497/2017 από πωλητές λαϊκών αγορών συγκεκριμένης/ων λαϊκών αγορών 
δραστηριοποίησής τους , οι θέσεις που αυτοί καταλαμβάνουν και δραστηριοποιούνται, καθώς και οι 
κενές θέσεις των λαϊκών αγορών, όπως αυτές καταγράφονται και αποτυπώνονται σε Πίνακες ανά λαϊκή 
αγορά, οριστικοποιούνται και ισχύουν με Απόφαση του φορέα λειτουργίας των λαϊκών 
αγορών κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης.    

                                                                                                                        
ΣΥΝ.: ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ              
          ΘΕΣΗΣ 

                                                                                          Μ.Ε. Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ 

Η Αν/τρια Προϊσταμένη της Δ/νσης 

                                                                           Λαϊκών Αγορών ΠΚΜ 
 
 

 

                                                                                         ΔΡΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 



 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. 
 
2) Περιφερειακή Σύμβουλο αρμόδια 
    σε θέματα Λ.Α. κα. Γερακίνα Μπισμπινά 
 

3) Γενική Δ/νση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. 
 

4) Σωματείο παραγωγών πωλητών Λ.Α. «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» 
 
5) Σωματείο παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών Λ.Α. «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 
 
6) Σωματείο παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών Λ.Α. «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
 

7) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
    ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
 
8) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
    & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 
 

 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
- Τ.Ο.Λ.Λ.Α. 
- Τ.Ε.Λ.Α.



ΘΕΜΑ:      
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ Λ.Α. 
«……………………………..……» 

 

 

ΑΙ Τ Η Σ Η  

 
 

ΟΝΟΜΑ: …………………………… 
ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………... 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ……………….. 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ……………….. 
Α.Δ.Τ.: ……………………………….. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………............. 
Τ.Κ.: …………………………………. 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΟΙΚΙΑΣ: …………………………….. 
ΚΙΝΗΤΟ: …………………………… 
Α.Φ.Μ.: ……………………………… 
Δ.Ο.Υ: ……………………………….. 
Αρ. Μητρώου:………………………. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                         

Υποβλήθηκε αυτοπροσώπως 
Με Α.Δ.Τ.………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ  

      
      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
      ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
      26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64, 54627 
       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
Είμαι κάτοχος της αρ. ………….. άδειας 
παραγωγού / επαγγελματία πωλητή λαϊκών 
αγορών με ισχύ………………….  με πωλούμενο 
είδος…….……………. και μήκος πάγκου 
……………. και είμαι οικονομικά 
τακτοποιημένος, ως προς την καταβολή του 
ημερησίου τέλους  
Δραστηριοποιούμαι με νόμιμη έγκριση 
προσέλευσης στη λαϊκή αγορά 
«………………………………………………» 
σε θέση που κατέχω, την οποία δια της 
παρούσης αιτήσεως επιθυμώ και δηλώνω, 

ότι θέλω να βελτιώσω σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 35 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 
171/Ά/13-11-2017 

 
Θεσσαλονίκη,         -       -  2021 

 
                                Ο ΑΙΤΩΝ /Η ΑΙΤΟΥΣΑ  
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