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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
            

ΘΕΜΑ :¨Υποχρέωση καταβολής συνδρομής υπέρ των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών 
οργάνων (Ομοσπονδίες) των πωλητών λαϊκών αγορών έτους 2021 κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 36 § 8 του Ν.4497/2017¨. 
ΣΧΕΤ.: 1)Το με αριθμ.πρωτ. 3543/10.11.2020 έγγραφο της Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Παραγωγών  Λαϊκών Αγορών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης.      
 2)Το με αριθμ.πρωτ. 3911/09.12.2020 έγγραφο της Ομοσπονδίας Σωματείων 

Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών  Λαϊκών Αγορών  Μακεδονίας-Θεσσαλίας-
Θράκης.    

 
     Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 36 § 8 του Ν.4497/2017, «Προς 

διευκόλυνση των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων (ομοσπονδίες) των 
πωλητών λαϊκών αγορών, πέραν του ημερήσιου τέλους, συνεισπράττεται και 
συνδρομή υπέρ των οργάνων αυτών. Το ποσό της συνδρομής δεν αποτελεί δημόσιο 
έσοδο ή ανταποδοτικό τέλος ή έσοδο του φορέα λειτουργίας, δεν αποτελεί κλάσμα και 
εισπράττεται πέραν του ημερήσιου τέλους. Η απόδοσή του στις δικαιούχες οργανώσεις 
γίνεται με σεβασμό στην ανεξαρτησία τους από τους φορείς λειτουργίας. Έως την 
πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, εκάστου έτους, με ισχύ το επόμενο έτος, οι 
ενδιαφερόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον το επιθυμούν, καταθέτουν στους 
φορείς λειτουργίας αίτηση για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία 
περιλαμβάνεται η απόφαση του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με το καταστατικό της 
οργάνωσης για το ύψος της συνδρομής, ο κατάλογος των πρωτοβάθμιων φορέων – 
μελών τους και οι λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα πρωτοβάθμια αυτά 
όργανα. Το ποσό της συνδρομής, που εισπράττεται με τη διαδικασία της παρούσας, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους. Οι πωλητές 
που δεν είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων-μελών των ομοσπονδιών, με αίτησή 
τους στο φορέα λειτουργίας, απαλλάσσονται από την καταβολή της συνδρομής 
αυτής.». 
Σε εφαρμογή των παραπάνω, οι Ομοσπονδίες των πωλητών λαϊκών αγορών,  με τα 

ανωτέρω σχετικά 1 και 2, αιτήθηκαν, ως προβλέπεται  για το έτος 2021, την συνείσπραξη της 
συνδρομής υπέρ Ομοσπονδιών σε ποσοστό 5% επί του ημερησίου ανταποδοτικού τέλους, 
από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών 
Μ.Ε.Θ., προκειμένου αυτή στην συνέχεια να τους αποδίδεται. 
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Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως πέραν του ποσού του ημερησίου τέλους, 
καταβάλετε την εν λόγω  αναλογούσα συνδρομή, ως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις, 
στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς: 

 
 

 Για πωλητές λαϊκών αγορών που αποτελούν μέλη των σωματείων: 
OMONOIA και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. 
Λογ.: 6215149271889 
ΙΒΑΝ: GR60 0171 2150 0062 1514 9271 889 
Ειδική επωνυμία: ΠΚΜ-ΜΕΘ Ν4497/17-ΟΜΟΣΠ.ΕΠΑΓΓ-ΠΑΡΑΓ. 
 

 Για πωλητές λαϊκών αγορών που αποτελούν μέλη του σωματείου: 
ΠΡΟΟΔΟΣ. 
Λογ.: 6215149271935 
ΙΒΑΝ: GR79 0171 2150 0062 1514 9271 935 
Ειδική επωνυμία: ΠΚΜ-ΜΕΘ Ν4497/17-ΟΜΟΣΠΟΝ.ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
 
 

 Για όσους εκ των πωλητών λαϊκών αγορών δεν είναι μέλη πρωτοβαθμίων σωματείων-
μελών των Ομοσπονδιών, κατά την καταβολή του ημερησίου τέλους δραστηριοποίησής τους 
στο φορέα λειτουργίας, δύνανται να καταθέσουν την προβλεπόμενη σχετική αίτηση για 
απαλλαγή τους από την καταβολή της αναλογούσας συνδρομής. 

 
 
Μ.Ε.Α. 

           Η Α/Ν ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

         
  
               ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΚΟΥ   
 

            
Κοινοποίηση  

 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. 

 Γραφείο Πρ. Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 

 Σωματείο Πωλητών Λ.Α. «Ομόνοια» 

 Σωματείο  Πωλητών Λ. «Η Πρόοδος» 

 Σωματείο Πωλητών Λ.Α. «Μακεδονία» 

 Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών 
Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Θράκης 

 Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής & Δυτικής 
Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης 

 
 

Εσωτερική Διανομή      

 Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών 
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