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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
 

ΘΕΜΑ: «Τρόπος Λειτουργίας λαϊκών αγορών της Μ.Ε.Θ  -  Προσδιορισµός ποσοστού 

                      συµµετοχής νοµίµως  δραστηριοποιουµένων πωλητών 

                                         Λειτουργία  παράλληλων  αγορών »                                                 
 
         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). 
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8. Τη µε αριθµ. 813601(7195)/24-12-2019 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής 
Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: «Συγκρότηση Επιτροπής  
Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 1127/Υ.Ο.∆.∆./31-12- 
2019, Α∆Α:68ΤΖ7ΛΛ-429), όπως αυτή διορθώθηκε επί του ορθού (ΦΕΚ 54/Υ.Ο.∆.∆./ 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 
∆/ντή Ανάπτυξης στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. της Π.Κ.Μ. (Α∆Α:7Χ8Χ7ΛΛ-Σ11). 

9. 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» (ΦΕΚ 265/Α’). 

10. Τις διατάξεις 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) και του άρθρου 14 του Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ 93/Α’/31.05.2018).  

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 µε αριθ.πρωτ. Οικ.178541(1336)24-3-2020 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ 
περί τροποποίησης της αριθµ. 175817(1306)21-3-2020 Απόφασης, ως προς τον 
προσδιορισµό του 50% των συµµετεχόντων νοµίµως δραστηριοποιουµένων πωλητών 
λαϊκών αγορών , καθώς και των από 23-10-2020 µε αριθµ. Πρωτ. Οικ.595672(4920) και 
από 4-11-2020 µε αριθµ. Πρωτ. 617155(5018) Ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας 
Λαϊκών Αγορών  Μ.Ε.Θ , σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών και την 
εναλλαγή της σειράς δραστηριοποίησης των πωλητών, σύµφωνα µε τη συµµετοχή του 50%  
αυτών. 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α΄/3-4-2020) , η ισχύς του οποίου 
παρατάθηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του Ν. 4728/2020(ΦΕΚ 
186/Α΄/29-9-2020), σχετικά µε τον καθορισµό νέων χώρων λειτουργίας υπαίθριων 
αγορών εντός των ορίων του ιδίου ∆ήµου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου 
εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (171/Α΄) και διεξαγωγή της 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών σ΄αυτές κατά την ίδια ηµέρα και κατά τις ίδιες ώρες. 

14. Την µε αριθµ. 687513(5443)/15-12-2020 (Α∆Α:ΛΗ8Μ7ΛΛ-ΣΛΟ) Απόφαση της 
Αντιπεριφερειάρχη  Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης περί καθορισµού νέων 
χώρων λειτουργίας υπαίθριων λαϊκών αγορών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν.4682/ 2020(ΦΕΚ 76/Α΄), όπως παρατάθηκε και ισχύει.  

15. Την µε αριθµ. 30/8η Συνεδρίαση Ε.Λ.Α./ΘΕΜΑ 9ο/21-12-2020 Γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Λαϊκών Αγορών ΜΕΘ, µετά την αριθµ. οικ. 696860(5555)/17-12-2020 Εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών.  

16. Την µε αριθµ. 29/8η Συνεδρίαση Ε.Λ.Α./ΘΕΜΑ 8ο /21-12-2020 Γνωµοδότηση της Επιτροπής 
Λαϊκών Αγορών ΜΕΘ, µετά την αριθµ. οικ. 696839(5553)/17-12-2020) Εισήγηση της 
∆ιεύθυνσης Λαϊκών Αγορών.  

17. Τον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών βάσει του ποσοστού συµµετοχής του 50% των 
πωλητών και την εβδοµαδιαία εναλλαγή αυτού ως προς τη δραστηριοποίησή του , όπως 
αυτή προσδιορίστηκε µε βάση την από  4-11-2020 αριθµ. πρωτ. 617155(5018) Ανακοίνωση 
του φορέα λειτουργίας 

18. Το γεγονός των ιδιαιτέρων συνθηκών αυξηµένης επιτήρησης σε όλη την Επικράτεια , όπως 
αυτές διατηρούνται σε ισχύ και επικαιροποιούνται κάθε φορά µε την έκδοση σχετικών 
Υπουργικών Αποφάσεων για την τήρηση των µέτρων προστασίας κατά covid-19 που 
προβλέπονται και αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών , αλλά και στις κυρώσεις 
που επιβάλλονται σε περίπτωση µη τήρησής τους , τόσο στους πωλητές , όσο και στο 
φορέα λειτουργίας 

19. 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 

20. Την αναγκαιότητα τήρησης των εξαγγελθέντων µέτρων για την οµαλή λειτουργία των λαϊκών 
αγορών και τον περιορισµό της διασποράς του κορωναϊού covid-19, καθώς και την 
εξασφάλιση του δικαιώµατος εργασίας των πωλητών λαϊκών αγορών  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α) τη λειτουργία των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης µε 

προσέλευση του 50% των νοµίµως δραστηριοποιουµένων πωλητών σ΄αυτές, όπως αυτό έχει 

προσδιοριστεί µε τους Πίνακες των καταγεγραµµένων πωλητών ανά λαϊκή αγορά, οι οποίοι 

δηµοσιεύτηκαν και ισχύουν µε εβδοµαδιαία εναλλαγή των πωλητών , τηρώντας την απόσταση των 

πέντε (5) µέτρων µεταξύ τους, ή όποια κάθε φορά ισχύει , οι οποίοι θα αναπτύσσονται στην κύρια 

αγορά, αλλά και στην παράλληλη, όπου αυτό απαιτείται, προκειµένου να διασφαλίζεται 

ευχερώς ο απαιτούµενος χώρος και η τήρηση των µέτρων, µε τη συνδροµή προς διευθέτηση του 

χώρου και τακτοποίηση των πωλητών σε θέσεις, όπως προβλέπεται κάθε φορά, των υπευθύνων 

εκπροσώπων των πωλητών λαϊκών αγορών κάθε λαϊκής αγοράς, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3, σε συνεργασία µε τους υπαλλήλους Επόπτες της ∆ιεύθυνσης 

Λαϊκών Αγορών.  

Β) Τη συµµετοχή των πωλητών µε µοναδικό είδος στις λαικές αγορές ανελλιπώς και όχι µε τη 

σειρά της συµµετοχής τους κατά 50% , προκειµένου να διατηρείται η επάρκεια των προϊόντων στην 

αγορά , µε τοποθέτηση των πωλητών αυτών σε θέσεις υποδεδειγµένες από τους επόπτες της 

Υπηρεσίας και τους εκπροσώπους των Σωµατείων των πωλητών, τις ηµέρες που αυτοί   

δραστηριοποιούνται εκτός σειράς , προς αποφυγή αταξίας και καταστρατήγησης των µέτρων 

προστασίας.   

Γ) Την ανατροπή στη σειρά δραστηριοποίησης του ποσοστού των πωλητών, όταν λόγω 

αναστολής λειτουργίας των λαϊκών αγορών που επιβάλλεται ως κύρωση, αυτή (η σειρά) διακόπτει 

την προβλεπόµενη ακολουθία της, προς διασφάλιση της ισονοµίας και δίκαιης συµµετοχής όλων 

των πωλητών στην εν γένει λειτουργία της λαϊκής αγοράς σε ενδεχόµενες µελλοντικές περιπτώσεις 

αναστολής λειτουργίας.  

∆) Τη δυνατότητα λειτουργίας λαϊκών αγορών µε το 100% των πωλητών τους στις 

περιπτώσεις εκείνες στις οποίες εξασφαλίζεται χωροταξική επάρκεια για τη δραστηριοποίησή 

τους, τόσο στο χώρο της κύριας , όσο και στο χώρο της παράλληλης αγοράς συγχρόνως , 

σύµφωνα µε την αποτύπωση αυτών στο συνηµµένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 

παρούσης  

 

                                                                                               Η  Αντιπεριφερειάρχης  
                                                                                 Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης 

   

                                                                                            Παρασκευή  Πατουλίδου 

Συνηµµένα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΛΑΙΚΩΝ  ΑΓΟΡΩΝ                                                                                                          

µε πλήρη δραστηριοποίηση πωλητών  
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
 
A: 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 

 

Β: προς ενηµέρωση  

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΜΕΘ 

2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα ΠΚΜ  

3. Γραφείο Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ :  

1. Γραφείο ∆ιεύθυνσης  

2. Αρχείο ΤΟΛΛΑ 

3. Αρχείο ΤΕΛΑ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ  

 

    ΛΑΙΚΕΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΜΕ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΩΛΗΤΩΝ  

 
 

1 ΠΟΛΙΧΝΗ – ΚΑΝΑΡΗ    

2 ΦΙΛΥΡΟ    

3 ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ     

4 ∆ΑΒΑΚΗ – ΣΥΚΙΕΣ     

5 Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ     

6 ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ     

7 Α∆ΕΝ∆ΡΟ     

8 Ν. ΡΥΣΙΟ    

9 ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ     

10 Ν. ΡΑΙ∆ΕΣΤΟΣ     

11 ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ     

12 ∆ΕΝ∆ΡΟΤΟΤΑΜΟΣ     

13 ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ     

14 ΑΝ∆ΡΟΜΑΧΗΣ     

15 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    

16 ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙ    

17 ΣΟΧΟΣ    

18 ΤΡΙΛΟΦΟΣ     

19 ΓΕΦΥΡΑ    

20 ΓΕΡΑΚΑΡΟΥ    

21 ΛΑΓΥΝΑ     

22 Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ    

23 Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ    
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