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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: «Ανανέωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών». 

 
 Σε συνέχεια υπ’ αριθμ. 290/2014/24-11-2014 (ΑΔΑ: ΩΘΟΖ7ΛΛ-Ξ5Η) Απόφασης 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία καθορίστηκε 
η διαδικασία ανανέωσης αδειών επαγγελματικών πωλητών λαϊκών αγορών σύμφωνα με το 
άρθρο 39 παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-05-2014) και βάσει της από 13/11/2017 
έναρξης ισχύος του Ν.4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/Α’/13.11.2017) εφιστούμε την προσοχή σας 
στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 59 του Ν.4497/2017: 
«Όσοι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δεν έχουν μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος ανανεώσει την άδειά τους βάσει της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 
και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδιδομένων υπουργικών αποφάσεων, δύνανται να 
θεωρήσουν αυτή έως τις 31 Μαρτίου 2018 με τις διατάξεις του άρθρου 22 του 
παρόντος. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω ημερομηνίας 
ανακαλούνται οριστικά και αυτοδικαίως».  
 Κατόπιν των ανωτέρω οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών Μ.Ε.Θ. που δεν 
έχουν ανανεώσει έως σήμερα την άδειά τους και προκειμένου να ανακτήσουν το δικαίωμα 
δραστηριοποίησής τους, αλλά και να μην κινδυνεύουν με οριστική και αυτοδίκαιη ανάκληση 
της αδείας τους, θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες καταθέτοντας αντίστοιχη 
αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έως και την 31η Μαρτίου 2018.  
 Σημειώνεται ότι στην ίδια διαδικασία κατάθεσης αίτησης και προβλεπόμενων 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα ισχύοντα πλέον στο Ν.4497/2017 θα πρέπει να προβούν 
και όσοι οι επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών Μ.Ε.Θ. έχουν καταθέσει αίτηση με ελλιπή 
δικαιολογητικά και δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους λόγω απόρριψης του αιτήματός τους. 
 Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να δραστηριοποιείστε ως επαγγελματίας 
πωλητής λαϊκών αγορών παρακαλούμε όπως καταθέσετε στην Υπηρεσία μας το σώμα της 
αδείας σας και αίτηση για την ακύρωση αυτής.  
 

       Μ.Ε.Π. 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
 
 

         ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΚΟΥ 
 


		2017-12-21T13:38:35+0200




