
 

 
ΘΕΜΑ:  

 
« Κενές θέσεις επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές αγορές της Π.Ε. Ιωαννίνων » 

  

Έχοντας υπόψη: 

1. Την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 4849/2021 σύμφωνα με την οποία «οι 

Περιφέρειες δημοσιεύουν δύο (2) φορές το έτος τις κενές θέσεις επαγγελματιών πωλητών 

σε λαϊκές αγορές, ανά είδος άδειας και ημέρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στην 

ιστοσελίδα τους και στο διαδίκτυο μέσω του Προγράμματος Διαύγεια του ν. 4727/2020 

(Α’ 184) μέχρι την 31η Μαρτίου και την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους». 

2. Το με υπ΄ αριθμ. πρωτ.  83440/02.08.2022 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών με το οποίο μας 

γνωστοποιήθηκαν, βάσει της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4849/2021 σε 

συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 4, 5, και 6 του άρθρου 66 του ίδιου νόμου όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 126 του Ν.4964/30.07.2022, οι κενές θέσεις, οι άδειες των 

πωλητών ως προς τα πωλούμενα είδη και οι ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών για τις 

οποίες υπάρχουν κενές θέσεις, καθώς και ο αριθμό των πωλητών που δραστηριοποιούνται 

λιγότερο από έξι (6) ημέρες την εβδομάδα στις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου Ιωαννιτών. 

 

Ως εκ τούτου στον παρόντα χρόνο οι κενές θέσεις επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές της 

Π.Ε. Ιωαννίνων, ανά είδος άδειας και ημέρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών διαμορφώνονται ως 

εξής: 

Ημέρα λειτουργίας Λαϊκή Αγορά Σύνολο κενών θέσεων 

επαγγελματιών 

πωλητών 

Είδος άδειας 

Δευτέρα ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ 16 16 άδειες αγροδιατροφικού 

τομέα  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  Ιωάννινα        26 - 09 - 2022 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  Αριθμ. Πρωτ.: 3624 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     

ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ   

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ      
Ταχ. Διεύθυνση :  Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας :  451 10  
Πληροφορίες :  Α. Αλατζόγλου    
Τηλέφωνο : 2651087106  
e-mail : a.alatzoglou@php.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΝΚ57Λ9-ΞΝΝ



Τρίτη ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 8 ▪ 6 άδειες αγροδιατροφικού 

τομέα  

▪ 2 άδειες βιομηχανικών ειδών  

Τετάρτη ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ 9 ▪ 6 άδειες αγροδιατροφικού 

τομέα  

▪ 3 άδειες βιομηχανικών ειδών  

Πέμπτη ΠΕΝΤΕΛΗΣ - 

ΔΡΟΣΙΑΣ 

9 9 άδειες αγροδιατροφικού τομέα  

Παρασκευή ΑΝΑΤΟΛΗΣ 9 9 άδειες αγροδιατροφικού τομέα  

Σάββατο ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ 8 8 άδειες αγροδιατροφικού τομέα  

 

 

 

                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ 

   

   

   

   

                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

        

ΑΔΑ: ΩΝΚ57Λ9-ΞΝΝ


		2022-09-29T09:15:56+0300
	Athens




