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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
            

ΘΕΜΑ : ¨Επανένταξη των πωλητών λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Μ.Ε.Θ. στις ρυθμίσεις       
ληξιπρόθεσμων οφειλών ημερησίου τέλους προσέλευσης βάσει των 296/2018, 105/2015 
αποφάσεων Π.Σ. της Π.Κ.Μ. στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού 
COVID-19 ¨. 
ΣΧΕΤ.: Η  αριθμ. 58/07.10.2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΑΔΑ:606Ε7ΛΛ-ΞΘ5).      
 

Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου δίδεται η 
δυνατότητα επανένταξης των πωλητών λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Μ.Ε.Θ. στις ρυθμίσεις 
ληξιπρόθεσμων οφειλών ημερησίου τέλους προσέλευσης στις λαϊκές αγορές της Μ.Ε.Θ., οι 
οποίοι απώλεσαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος 1η Μαρτίου 2020 έως και 
31 Αυγούστου 2021 τη ρύθμιση τμηματικής καταβολής βάσει των 105/20-05-2015 
(ΑΔΑ: 7ΡΖΤ7ΛΛ-ΣΓΛ), 296/2018 (ΑΔΑ: Ω0367ΛΛ-ΙΝ2) και 19/24-03-2020 (ΑΔΑ:ΩΖΕΝ7ΛΛ-
ΣΜΒ)  Αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της 
ρύθμισης κατόπιν αίτησής τους. 

 Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της δόσης 
του μηνός Σεπτεμβρίου 2021, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2021 μαζί με τη δόση του μηνός 
Οκτωβρίου 2021. Η καταληκτική ημερομηνία της αναβιώσασας ρύθμισης επεκτείνεται κατά 
το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.  

Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν ημερήσιο τέλος προσέλευσης Μαρτίου 
2020- Σεπτεμβρίου 2021, το οποίο δεν κατεβλήθη, ως προϋπόθεση τήρησης της ρύθμισης, 
δύνανται να ρυθμιστούν βάσει της 296/2018 (ΑΔΑ: Ω0367ΛΛ-ΙΝ2) απόφασης του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ., κατόπιν αίτησης των πωλητών λαϊκών αγορών. 

Κατόπιν τούτων, παρακαλούνται οι πωλητές λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Μ.Ε.Θ., οι 
οποίοι έχουν απωλέσει κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου 2020-Αυγούστου 2021, την 
ρύθμιση οφειλών τους προς την Υπηρεσία μας, να υποβάλουν έως 29.10.2021 αίτηση 
επανένταξής τους  στις ρυθμίσεις οφειλών ημερησίου τέλους βάσει των 105/2015, 
296/2018 και 19/2020 αποφάσεων του Π.Σ. της Π.Κ.Μ. 
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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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