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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Θέμα: «Κάλυψη εκατό (100) νέων θέσεων στις νεοϊδρυθείσες λαϊκές αγορές Δημοτικής 

Κοινότητας Τριλόφου και Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης».  

 

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 83 και 84 του Ν. 4314/2014 «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΄/23-12-2014) 

3. Τις υπ’ αρίθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 Αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα Γενικού 

Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 

4302/Β/30.12.2016)  

4. Την υπ’ αρίθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 1827/08-06-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους 

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 321/ ΥΟΔΔ/21-06-

2016 ,ΑΔΑ: 6ΣΦΣ7ΛΛ-3ΗΘ)  

5. Τη με αρ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.642/20.02.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε 

όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 

(102/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./06.03.2017)  

6. Τη με αρίθμ. πρωτ. οικ. 30110(385)/27-01-2017 Απόφαση  του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς 

και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 

«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό 
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Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων/ 

Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και 

Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 390/Β΄/10-02-2017), 

όπως ισχύει. 

7. Τη με αριθμό πρωτ. οίκ. 30158 (388)/27.01.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 516/τ.Β/21-02-2017, ΑΔΑ: 7ΞΜ67ΛΛ-ΗΚΖ) 

8. Την με αριθμό πρωτ. 8770/3/11.01.2017 απόφαση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος «Τοποθέτηση Υπαλλήλων των οργανικών μονάδων που 

υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος»  

9. Την με αριθμό πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.108/12.01.2017 απόφαση του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε 

θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας» 

10. Τις διατάξεις του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» 

(ΦΕΚ 151/Α’/6-9-2010), όπως ισχύει.  

11. Τις διατάξεις των άρθρων 21, 39, 40 και 63 του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 

δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α΄/15-05-2014), 

όπως ισχύουν. 

12. Τις διατάξεις του Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

171/Α’/13.11.2017).  

13. Την με αριθ. 105/2015/20.05.2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ρύθμιση οφειλών δικαιούχων λαϊκών αγορών» (ΑΔΑ: 

7ΡΣΤ7ΛΛ-ΣΓΛ). 

14. Τη με αρ. 24/16.02.2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

«Ίδρυση λαϊκής αγοράς στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου του Δήμου Θέρμης» (ΦΕΚ 

197/Β/30-01-2017)  

15. Τη με αρ. 6/09.01.2017 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 

«Ίδρυση λαϊκής αγοράς στη Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης» (ΦΕΚ 1250/Β/11-04-

2017) 

16. Τη με αριθμό πρωτ. 231121/2568/22.06.2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. «Έγκριση καθορισμού ανώτατου αριθμού θέσεων 

πωλητών στη νεοϊδρυθείσα Λαϊκή Αγορά στη Δ.Κ. Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΑΔΑ: ΨΡΙ37ΛΛ-Ω32) 

17. Τη με αριθμό πρωτ. 232355/2553/23.08.2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. «Έγκριση καθορισμού ανώτατου αριθμού  θέσεων 

πωλητών στη νεοϊδρυθείσα Λαϊκή Αγορά στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου του Δήμου 

Θέρμης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΑΔΑ: ΩΓ2Λ7ΛΛ-Σ7Π) 

18. Τη με αριθμό πρωτ. οίκ. 438297/5487/18.10.2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. «Σύστημα διακριτότητας (διαχωρισμού παραγωγών 

– επαγγελματιών) στις νεοϊδρυθείσες λαϊκές αγορές Δημοτικής Κοινότητας Τριλόφου και 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Ραιδεστού του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε.Θ. (Φ.Ε.Κ. 

4002/Β’/17.11.2017). 
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προβαίνουμε  

 
στην ανακοίνωση- πρόσκληση κάλυψης  εκατό (100) νέων θέσεων στις νεοϊδρυθείσες 

Λαϊκές Αγορές στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Ραιδεστού και στη Δημοτική Κοινότητα 

Τριλόφου του Δήμου Θέρμης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης:  

 

ανά κατηγορία άδειας (παραγωγική και επαγγελματική άδεια) και 

ανά πωλούμενος είδος  

 

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 

Δικαίωμα συμμετοχής στην ανακοίνωση- πρόσκληση έχουν: 

1. Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών από όλη την επικράτεια.  

2. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών: 

i. εφόσον η άδεια τους έχει χορηγηθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

(Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και Δήμων Περιφερειακών 

Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής) και  

ii. εφόσον δραστηριοποιούνται σε λιγότερες από πέντε (5) ημέρες 

εβδομαδιαίως [σε λιγότερες από πέντε (5) λαϊκές αγορές εβδομαδιαίως].  

 

Επισημαίνεται ότι οι αιτούντες (παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών) θα 

πρέπει να έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην υποχρέωση 

ανανέωσης της αδείας τους και καταβολής του ημερησίου τέλους κατά τα αναφερόμενα στις 

διατάξεις των άρθρων 11, 22, και 36 του Ν.4497/2017.  

 

 

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

 

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών 

με δικαίωμα συμμετοχής (όπως αυτό περιγράφηκε παραπάνω) μπορούν να καταθέσουν 

αίτηση κάλυψης θέσης στις νεοϊδρυθείσες Λαϊκές Αγορές στη Δημοτική Κοινότητα Νέας 

Ραιδεστού και στη Δημοτική Κοινότητα Τριλόφου του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε.Θ., σύμφωνα με τα 

συνημμένα στην παρούσα ανακοίνωση έντυπα.  

Οι αιτήσεις κατατίθενται στo Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 

της  Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ. που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, στον 

2ο όροφο (γραφεία 44, 45, 48) από Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 έως και Παρασκευή 26 

Ιανουαρίου 2018. Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας οι αιτήσεις δεν θα γίνονται 

δεκτές.  

 

Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων.  

Σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 

κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την 

αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου. Επισημαίνεται ότι σε αυτήν 

την περίπτωση η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του 

αιτούντα πωλητή λαϊκών αγορών και τα δικαιολογητικά συμμετοχής να είναι ακριβή 

(επικυρωμένα) φωτοαντίγραφα.   
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Σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 

 

1. Ο επαγγελματίας πωλητής λαϊκών αγορών: 

i. να επισημαίνει αν είναι επαγγελματίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ή 

Δήμου Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας ή Κιλκίς ή Πέλλας ή Πιερίας ή 

Σερρών ή Χαλκιδικής 

ii. στην περίπτωση που στην άδειά του έχει εγκριθεί η συμπλήρωση είδους άλλης 

κατηγορίας (συμπλήρωση πωλούμενου είδους) να επισημαίνει το πωλούμενο 

είδος με το οποίο επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία κάλυψης θέσης  

 

 

2. Ο παραγωγός πωλητής λαϊκών αγορών: 

i. να επισημαίνει αν είναι παραγωγός Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης ή 

Δήμου άλλης Περιφερειακής Ενότητας (Παραγωγός άλλου Νομού)  

ii. στην περίπτωση που στην άδειά του έχει εγκριθεί η προσθήκη άλλων 

προϊόντων να επισημαίνει το πωλούμενο είδος με το οποίο επιθυμεί να 

συμμετάσχει στη διαδικασία κάλυψης θέσης.  

 

 

 

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

α) Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών μαζί με την αίτηση 
συνυποβάλλουν: 

1. Υπεύθυνη - δήλωση στην οποία ο παραγωγός πωλητής λαϊκών αγορών 
δηλώνει υπεύθυνα τα στοιχεία που διαμορφώνουν την βαθμολογία του.  

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των εγγεγραμμένων σελίδων της άδειας του 
πωλητή λαϊκών αγορών. 

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 
4. Κατά περίπτωση και ανάλογα με το πωλούμενο είδος ευκρινές 

φωτοαντίγραφο: 
i. της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης  
ii. της άδειας λειτουργίας ή άδειας προέγκρισης ή άδειας εγκατάστασης της 

πτηνοτροφικής ή κτηνοτροφικής μονάδας  
iii. βεβαίωσης του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας όπως 

αυτή προβλέπεται στην περ. δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του 
Ν.4497/2017.  

 
 

β) Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών μαζί με την αίτηση 
συνυποβάλλουν: 

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο όλων των εγγεγραμμένων σελίδων της άδειας τους.  
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος 

φορολογίας εισοδήματος.  
 
 
Επισημαίνεται ότι: 

1. Κατά την κατάθεση της αιτήσεως ο ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας πωλητή 

λαϊκών αγορών οφείλει να επιδεικνύει το βιβλιάριο της αδείας του. 

2. Τα παραπάνω υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επικαιροποιημένα.  
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Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

α) Για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών τα κριτήρια κατανομής 

και τοποθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 33 και το Παράρτημα Γ’ του Ν.4497/2017 είναι τα εξής: 

 

Κριτήριο Αριθμός Μορίων 

1. Παλαιότητα άδειας 5 μόρια ανά έτος παλαιότητας 

2. Η ηλικία  10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών και για 

όσους είναι άνω των 55  

*3. Μη κατοχή θέσης *15 μόρια για κάθε μέρα που συμμετέχει στη λαϊκή δίχως θέση 

4. Εντοπιότητα 5 μόρια, αν ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών  

εκμεταλλεύσεών του εντός της Περιφέρειας στην οποία αιτείται 

θέση στις λαϊκές αγορές αρμοδιότητάς της 

5. Έλλειψη 

παραβατικότητας (Ν. 

4264/14, Ν.4177/13) 

α. 30 μόρια αν στο τελευταίο έτος δεν έχει διαπιστωθεί καμία 

παράβαση. 

β. 0 μόρια αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί μία (1) 

παράβαση. 

γ. -10 μόρια για κάθε παράβαση πέραν της μίας που έχει 

διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη μείωση τα 40 

μόρια. 

 

*Εφόσον πρόκειται για θέσεις σε νέες λαϊκές αγορές το τρίτο (3ο) κατά σειρά κριτήριο δεν 

βαθμολογείται.  

 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών – φυσικών προσώπων 

προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια κατά σειρά: 

αα. Έλλειψη παραβατικότητας. 

ββ. Εντοπιότητα. 

γγ. Ηλικία δικαιούχου. 

δδ. Παλαιότητα άδειας. 

 

Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

 

 

β) Για τους κατόχους άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών σύμφωνα με το 

άρθρο 59 παρ. 3 του Ν.4497/2017: 

 

1. Μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο 

υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής 

του.  

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό 

τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας 

εισοδήματος.  

 

Σε περιπτώσεις εκ νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. 
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Ε. ΠΙΝΑΚΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΣΤΙΣ ΝΕΟΪΔΡΥΘΕΙΣΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Δ.Κ. Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΚΑΙ Δ.Κ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. 

 

Ακολουθούν οι πίνακες θέσεων παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών 

στις νεοϊδρυθείσες Λαϊκές Αγορές Δ.Κ. Ν.Ραιδεστού και Δ.Κ. Τριλόφου του Δήμου Θέρμης της 

Μ.Ε.Θ. ανά κατηγορία άδειας (παραγωγική και επαγγελματική άδεια) και ανά πωλούμενος είδος: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-  

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ   

στις νεοϊδρυθείσες Λαϊκές Αγορές  

Δ.Κ. Ν.Ραιδεστού και Δ.Κ. Τριλόφου του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε.Θ.  

ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ/  

ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ / 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ/ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό 

αριθμό του παραγωγού 2 2 
Άνθη, καλλωπιστικά φυτά και 

κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί 

βιομηχανική επεξεργασία 1 1 
 

Ελιές 2 2 
Οίνος εμφιαλωμένος ο οποίος έχει 

παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, 

σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και 

εθνική αμπελοοινική νομοθεσία 2 2 

Μέλι τυποποιημένο 2 2 

Ξηροί καρποί 1  

Οπωροκηπευτικά 15 16 

Όσπρια  1 
Πουλερικά και κουνέλια που πληρούν 

τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των 

τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία 1 1 
Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, 

γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας 1 1 
Τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν 

παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν 
σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 
853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της 
κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη 
μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις 
του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του 
Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004 1 1 
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ΣΤ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Με το πέρας της προθεσμίας και της επεξεργασίας των αιτήσεων, ακολουθεί η κατάρτιση 
των «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», οι οποίοι αναρτώνται στο διαδίκτυο στον 
ηλεκτρονικό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ενημέρωση -> Νέα/ Ανακοινώσεις: 
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=159) και τοιχοκολλούνται στη Διεύθυνση 
Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ. συντασσόμενο προς τούτο σχετικό αποδεικτικό.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β- 

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

στις νεοϊδρυθείσες Λαϊκές Αγορές 

 στη Δ.Κ. Ν.Ραιδεστού και στη Δ.Κ. Τριλόφου του Δήμου Θέρμης της Μ.Ε.Θ.  

ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ 

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ/  

ΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ / 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ/ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Νωπά οπωροκηπευτικά αβγά, κομμένα 

άνθη 7 6 
Νωπά αλιευτικά προϊόντα (θαλάσσης, 

γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας) 3 2 
Κατεψυγμένα είδη αλιείας−αλιευμάτων, 

λαχανικών, σφολιάτας και 

παρασκευασμάτων ζύμης 1 1 

Είδη κυλικείου 1 1 
Είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο 

μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά, καθώς και 

είδη υπόδησης και δερμάτινων ειδών 

(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια) 5 6 
Είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το 

μέτρο, εκκλησιαστικά είδη, καθώς και είδη 

παντοπωλείου (μη εδώδιμα) 2 2 
Είδη και υπο-βοηθητικά καλλιέργειας 

ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές 

γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικά φυτά, 

πολλαπλασιαστικό υλικό (φυτώρια 

κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, 

αμπέλου) 1 1 
Είδη παντοπωλείου εδώδιμα 

(τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, 

εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), 

χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, 

καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, 

ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου 

κομμένου καφέ 2 2 

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=159
ΑΔΑ: 7ΧΝΨ7ΛΛ-ΦΦΦ



Σελίδα 8 από 12 

 

Κατά των ανωτέρω «ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» επιτρέπεται η άσκηση 
ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση 
που θα συνοδεύει την ως άνω ανάρτηση των προσωρινών πινάκων. Η άσκηση της 
ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της στο Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της 
Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών που βρίσκεται επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64, στον 2ο όροφο.  
 

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 2313-
330.073) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e−mail: laikes@pkm.gov.gr) η οποία θα 
πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.  
 

Στη συνέχεια το Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης 
Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ. προωθεί τις υποβληθείσες ενστάσεις στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών 
Μ.Ε.Θ.  για την έκδοση σχετικής απόφασης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. ι’, παρ. 6 
του άρθρου 28 του Ν.4497/2017 και εν συνεχεία επανελέγχει την ορθότητα των πινάκων 
κατάταξης των συμμετεχόντων. 
 
 
Ζ. ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μετά την έκδοση απόφασης επί των υποβληθεισών ενστάσεων και του επανελέγχου της 
ορθότητας των πινάκων κατάταξης των συμμετεχόντων, καταρτίζονται οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», οι οποίοι προωθούνται στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ. και στη συνέχεια 
αναρτώνται στο διαδίκτυο στον ηλεκτρονικό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
(Ενημέρωση -> Νέα/ Ανακοινώσεις: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=159) 
και τοιχοκολλούνται στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ. συντασσόμενο προς τούτο σχετικό 
αποδεικτικό. 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης 
Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ. συντασσόμενο προς τούτο σχετικό αποδεικτικό και στις 
ανακοινώσεις του ιστότοπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

 

 Μ.Ε.Π. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΡΑΚΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:    

1. Αίτηση παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών κατανομής σε θέση σε νεοϊδρυθείσα λαϊκή 
αγορά με τη διαδικασία μοριοδότησης  

2. Αίτηση επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών κατανομής σε θέση σε νεοϊδρυθείσα λαϊκή 
αγορά με τη διαδικασία μοριοδότησης 

3. Υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων διαμόρφωσης της βαθμολογίας του παραγωγού πωλητή 
λαϊκών αγορών  

mailto:laikes@pkm.gov.gr
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=159
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:    

1. Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  

3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ.  

4. Γραφείο Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου σε θέματα Λαϊκών Αγορών  

5. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

6. Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λ.Α. Κων. Καραμανλή 157, Τ.Κ. 54248, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

7. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών Λ.Α, Ανατολικής Ρωμυλίας 16-18, Τ.Κ. 54454, 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

8. Σωματείο «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», Φαιάκων 41-43,Τ.Κ. 54453 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

9. Σωματείο «ΟΜΟΝΟΙΑ», Ανατολικής Ρωμυλίας 16-18,Τ.Κ. 54454, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

10. Σωματείο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», Μεσολογγίου 1, Τ.Κ. 56430, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών 

2. Γραφείο Προϊσταμένης Τμήματος Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 

3. Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Εποπτείας Λαϊκών Αγορών 

4. Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (Φ/ Ανακοίνωση νέων θέσεων 2018, 

Φ/Λ.Α. Ν.Ραιδεστού, Φ/Λ.Α. Τριλόφου) 
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ΑΙ Τ Η Σ Η  
 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………….............. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ………………………… 

Α.Δ.Τ.: ………………………………………. 

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………............... 

Τ.Κ.: ………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΙΚΙΑΣ: ………………………………………. 

ΚΙΝΗΤΟ: ……………………………………... 

Α.Φ.Μ.: ………………………………………. 

Δ.Ο.Υ: ………………………………………… 

Αρ. Μητρώου: ……………………………….. 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ πωλητή λαϊκών αγορών  

κατανομής σε θέση σε νεοϊδρυθείσα 

Λαϊκή Αγορά με τη διαδικασία  

μοριοδότησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ            

Δ/ΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64                                   

Τ.Κ. 546 27, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

 

Σας γνωρίζω ότι είμαι κάτοχος: 

□ παραγωγικής άδειας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

□ παραγωγικής άδειας Δήμου άλλης Περιφερειακής 

Ενότητας (Παραγωγός άλλου Νομού)  

                                         

με αριθμό…………………….……………… και…….   

πωλούμενο είδος*…………………………………… 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

(*Σε περίπτωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών 
αγορών για την οποία έχει εγκριθεί η προσθήκη 
άλλων προϊόντων να δηλώνεται ρητά με ποιο 
πωλούμενο είδος επιθυμεί ο πωλητής να 
συμμετέχει στη διαδικασία μοριοδότησης) 
 
και παρακαλώ μου χορηγηθεί θέση στη 
νεοϊδρυθείσα  λαϊκή αγορά της Μ.Ε.Θ.  
 
[δηλώνεται η λαϊκή αγορά Ν.Ραιδεστός (Τετάρτη) 
ή η λαϊκή αγορά Τρίλοφος (Παρασκευή) ή και οι 
δύο]: 
 
1) ……………………….  ημέρα …………………….. 

2) ……………………….  ημέρα …………………….. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ σας καταθέτω (Επισήμανση: η Υπηρεσία – και όχι ο αιτών /η αιτούσα – επαληθεύει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών): 

1. □  Φωτοαντίγραφο όλων των εγγεγραμμένων σελίδων της αδείας μου (απαραιτήτως επιδεικνύεται το   

            βιβλιάριο της άδειας) 

2. □  Υπεύθυνη δήλωση των στοιχείων διαμόρφωσης της βαθμολογίας του παραγωγού (διατίθεται από την 

Υπηρεσία)  

3. □  Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας 

4. Κατά περίπτωση και ανάλογα με το πωλούμενο είδος φωτοαντίγραφο: 

□  της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης   (για άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα,  

     ελιές, οίνο εμφιαλωμένο, μέλι, ξηρούς καρπούς, οπωροκηπευτικά, όσπρια) 

□ της άδειας λειτουργίας ή άδειας προέγκρισης ή άδειας εγκατάστασης της πτηνοτροφικής ή  

     κτηνοτροφικής μονάδας (για αβγά, πουλερικά, κουνέλια, τυροκομικά προϊόντα) 

□ βεβαίωσης του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας όπως αυτή προβλέπεται 

    στην  περ. δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.4497/2017 (για νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας,  

     γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας) 

 

 

Θεσσαλονίκη, …../…../20……. 

Ο αιτών/ Η αιτούσα
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ΑΙ Τ Η Σ Η  
 

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………. 

ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………….............. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ………………………… 

Α.Δ.Τ.: ………………………………………. 

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………............... 

Τ.Κ.: ………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΙΚΙΑΣ: ………………………………………. 

ΚΙΝΗΤΟ: ……………………………………... 

Α.Φ.Μ.: ………………………………………. 

Δ.Ο.Υ: ………………………………………… 

Αρ. Μητρώου: ……………………………….. 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ πωλητή λαϊκών αγορών 

κατανομής σε θέση σε νεοϊδρυθείσα 

Λαϊκή Αγορά με τη διαδικασία μοριοδότησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ            

Δ/ΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64                                   

Τ.Κ. 546 27, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

 

Σας γνωρίζω ότι είμαι κάτοχος: 

□ επαγγελματικής άδειας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης 

□ επαγγελματικής άδειας Δήμου Π.Ε.  Ημαθίας ή  

Κιλκίς ή Πέλλας ή Πιερίας ή Σερρών ή 

Χαλκιδικής 

                                         

με αριθμό……………………. ………………και   

πωλούμενο είδος*…………………………………… 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

(*Σε περίπτωση άδειας επαγγελματία πωλητή 
λαϊκών αγορών για την οποία έχει εγκριθεί η 
συμπλήρωση είδους άλλης κατηγορίας 
(συμπλήρωση πωλούμενου είδους) να δηλώνεται 
ρητά με ποιο πωλούμενο είδος επιθυμεί ο 
πωλητής να συμμετέχει στη διαδικασία 
μοριοδότησης) 
 

και παρακαλώ μου χορηγηθεί θέση στη 

νεοϊδρυθείσα  λαϊκή αγορά της Μ.Ε.Θ.  

 

[δηλώνεται η λαϊκή αγορά Ν.Ραιδεστός (Τετάρτη) 

ή η λαϊκή αγορά Τρίλοφος (Παρασκευή) ή και οι 

δύο]: 

 

1) ……………………….  ημέρα …………………….. 

2) ……………………….  ημέρα …………………….. 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ σας καταθέτω (Επισήμανση: η Υπηρεσία – και όχι ο αιτών /η αιτούσα – επαληθεύει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών): 

1. □ Φωτοαντίγραφο όλων των εγγεγραμμένων σελίδων της αδείας μου (απαραιτήτως επιδεικνύεται το  

      βιβλιάριο της άδειας) 
 

2. □ Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος  

(εκκαθαριστικό 2017 φορολογικού έτους 2016)  
 

 

 

Θεσσαλονίκη, …../…../20……. 

Ο αιτών/ Η αιτούσα 

ΑΔΑ: 7ΧΝΨ7ΛΛ-ΦΦΦ



  

  Σελίδα 12 από 12 

 

         

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986): 

ΠΡΟΣ
(1)

: Π.Κ.Μ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ–26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 

Είμαι κάτοχος της με αριθμό ……………………………………….. άδειας παραγωγού πωλητή 
λαϊκών αγορών και τα στοιχεία που διαμορφώνουν την βαθμολογία μου σύμφωνα με το 
άρθρο 33 και το Παράρτημα Γ’ του Ν.4497/2017 (πέραν της ημερομηνίας γέννησής μου που 
δηλώθηκε ανωτέρω) είναι τα εξής: 
  
1. Η άδειά μου εκδόθηκε στις …………………………….. (αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης της 

παραγωγικής άδειας και σε περίπτωση απόκτησης άδειας λόγω μεταβίβασης η ημερομηνία μεταβίβασης). 
 

2. Το σύνολο των γεωργικών μου εκμεταλλεύσεων βρίσκεται εντός τ…..………………………        
………………………………………………………………………… (δηλώνεται μόνο εφόσον  ο 

παραγωγός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας).  

 

3. Μέχρι και πριν από ένα (1) έτος από σήμερα διαπιστώθηκαν στο όνομά μου ……………… 
………..παραβάσεις (αναγράφεται ο αριθμός των παραβάσεων που έχουν διαπιστωθεί κατά το 

προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που έχει ασκηθεί κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης προσφυγή 
λαμβάνεται υπόψη, μόνο αν έχει εκδοθεί απόφαση επί της υποβληθείσας προσφυγής). 

  
    

   Ημερομηνία:  …  / …  /20.... 
             Ο – Η Δηλ….. 

 
(Υπογραφή) 

 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.                    
 

ΑΔΑ: 7ΧΝΨ7ΛΛ-ΦΦΦ
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