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Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για κενές θέσεις σε λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρ. 83 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) «Σύσταση
Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 84 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) «Διάρθρωση
Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών - Αρμοδιότητες».
5. Τις διατάξεις του άρθρ. 85 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014) «Σύσταση
Επιτροπών».
6. Τη με αριθ. 38/09.03.2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης με εκλογή εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (παρ. 1
αρ. 85 Ν.4314/23.12.2014, ΦΕΚ Α’ 265) η οποία είναι δημοσιευμένη περιληπτικά στο Φ.Ε.Κ.
(296/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./28.04.2015) και αναρτημένη στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 7ΠΣΓ7ΛΛ-ΛΕΚ).
7. Οι διατάξεις του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α’/15.05.2014)».
8. Τη με αριθ. 174/31.08.2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών
αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» η οποία είναι δημοσιευμένη περιληπτικά σε
Φ.Ε.Κ. (2056/Β’/18.09.2015) και αναρτημένη στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΡΩ77ΛΛ-Μ9Γ) και
συγκεκριμένα οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 9.
9. Τη με αριθμό Α2-639/02.07.2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1806/Β’/02.07.2014) με θέμα:
Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και
τρόπος κατανομής των θέσεων − κριτήρια κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 5
του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118)».
10. Το με αριθμό πρωτ. 130548/16.12.2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού με θέμα: «Παροχή διευκρινήσεων».
11. Τη με αριθμό 69341/30.06.2016 (Φ.Ε.Κ. 1986/Β’/30.06.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα:
«Παράταση της διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για
την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών».
12. Το με αριθμό πρωτ. 287627/3316/07.07.2016 έγγραφο του Τμήματος Εποπτείας της
Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών με θέμα: «Ανακοίνωση κενούμενων θέσεων προς πλήρωση».
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προβαίνουμε
στην ανακοίνωση εκατόν δεκαέξι (116) κενών θέσεων:
ανά κατηγορία άδειας (παραγωγική και επαγγελματική άδεια)
ανά πωλούμενος είδος και
ανά ημέρα και λαϊκή αγορά,
σύμφωνα με τους συνημμένους στην παρούσα ανακοίνωση πίνακες (ΠΙΝΑΚΑΣ Α-ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ,
ΠΙΝΑΚΑΣ Β-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ).

Α. Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι άδειας παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
μπορούν να καταθέσουν αίτηση (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Νο. 2) στα γραφεία της Διεύθυνσης
Λαϊκών Αγορών που βρίσκονται επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου 12, στον 2 ο όροφο από
Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016 μέχρι και Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016.
Συνημμένα με την αίτηση κατατίθενται:
1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) προκειμένου για τη
διαπίστωση της ηλικίας του κατόχου της άδειας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας
έχει ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα.
3. Βεβαίωση σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για τα προστατευόμενα μέλη
που σπουδάζουν.
4. Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ του κατόχου άδειας, από τα Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει η πάθηση και το
ποσοστό αναπηρίας
5. Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ για τα προστατευόμενα μέλη από τα
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει η πάθηση και το
ποσοστό αναπηρίας.
Ειδικά για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών που η χορήγηση και έκδοση της
αδείας τους πραγματοποιήθηκε από Δήμο άλλης Περιφερειακής Ενότητας (παραγωγοί πωλητές
άλλου νομού) και επιθυμούν την προσέλευσή τους σε λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης, εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω συνημμένα με την αίτηση
κατατίθεται:
1. Φωτοαντίγραφο της παραγωγικής άδειας, από όπου να προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
i. το έτος χορήγησης/κτήσης της άδειας (παλαιότητα άδειας),
ii. το πλήθος των αναγραφόμενων λαϊκών αγορών (ημέρες συμμετοχής σε λαϊκή
αγορά),
iii. το χρονικό διάστημα ισχύς της άδειας (ανανέωση άδειας) και
iv. το πωλούμενο είδος.
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Β. Κριτήρια κατανομής των θέσεων
Η κατανομή των δικαιούχων στις κενές θέσεις γίνεται με βάση τη διαδικασία μοριοδότησης που
προβλέπεται στη με αριθμό Α2-639/02.07.2014 Υπουργική Απόφαση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το
άρθρο 2 «Κριτήρια κατανομής των θέσεων λαϊκών αγορών» της ως άνω Υπουργικής Απόφασης:

«Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη
τα εξής κριτήρια:
α) Η παλαιότητα της άδειας,
β) Η ηλικία του δικαιούχου,
γ) Η τυχόν αναπηρία του και το ποσοστό αυτής,
δ) Ο αριθμός των τέκνων του και
ε) Οι ημέρες συμμετοχής του σε λαϊκή αγορά.
Κάθε κριτήριο δίνει στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που
συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο
δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην
πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη
δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι
λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την σειρά
τους στον οικείο πίνακα κατάταξης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει
πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 «Μοριοδότηση» της ως άνω Υπουργικής Απόφασης:

«Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο.
Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια.
Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια.
Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια.
Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια.
Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας
τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%.
Για κάθε μία από τις έξι ημέρες (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή
αγορά λαμβάνει 15 μόρια».
Τονίζεται ότι σύμφωνα με άρθρο 5 του «Κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών
αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», «οι αιτήσεις οι οποίες δεν πληρούν

τα κριτήρια της ανανέωσης και της οικονομικής ενημερότητας θα απορρίπτονται».

Ειδικότερα σημειώνεται, ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις (μοριοδότησης) παραγωγών
πωλητών λαϊκών αγορών των οποίων η ανανέωση της αδείας τους βρίσκεται σε
διαδικασία έγκρισης με έκδοση σχετικής απόφασης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών,
κατόπιν κατάθεσης πλήρους αιτήσεώς τους προς τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών.
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Γ. Προσωρινά αποτελέσματα – Ενστάσεις
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.
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 πινάκων. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή
της στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών που βρίσκονται επί της οδού Βασιλέως Ηρακλείου
12, 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).
Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει την
ορθότητα των πινάκων κατάταξης των συμμετεχόντων.
Δ. Οριστικά αποτελέσματα
Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» των συμμετεχόντων, οι οποίοι προωθούνται στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για
έγκριση 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 απόφαση να τοιχοκολληθεί στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Π.Κ.Μ.
συντασσόμενο προς τούτο σχετικό αποδεικτικό και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Μ.Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Α.ΔΡΑΚΟΥ
Συνημμένα:
1. Πίνακας Α – Κενές θέσεις για παραγωγούς, Πίνακας Β- Κενές θέσεις για επαγγελματίες
2. Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία μοριοδότησης
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο
2. Γραφείο
3. Γραφείο
4. Γραφείο

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Εκτελεστικού Γραμματέα
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης
2. Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Εποπτείας
3. Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (Φ/ Ανακοίνωση κενών θέσεων 2016)
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΛΑΪΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΙΝΔΟΣ
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΠΑΝΟΜΗ
Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ

οπωροκηπευτικά, ελιές,
ελαιόλαδο συσκευασμένο,
όσπρια, λοιπά αγροτικά
προϊόντα, ξηροί καρποί,
τυροκομικά προϊόντα, αλλαντικά,
μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή
τυποποιημένα προϊόντα
οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες,
γλυκά του κουταλιού, προϊόντα
ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά,
ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά,
βότανα και αρτύματα

άνθη, καλλωπιστικά
φυτά και κηπευτικό
χώμα που δεν έχει
υποστεί βιομηχανική
επεξεργασία

αβγά
σφραγισμένα με
το διακριτικό
αριθμό του
παραγωγού

οίνος
εμφιαλωμένος

μέλι τυποποιημένο

3
7

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
3

πουλερικά και
κουνέλια

1

1

ΠΕΜΠΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΥΚΑΡΠΙΑ
ΧΑΛΑΣΤΡΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ

νωπά αλιευτικά
προϊόντα
θάλασσας, γλυκών
υδάτων,
ιχθυοκαλλιέργειας

1

8

2
4
3

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1
1

1
1

1
1
1

1
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΛΑΪΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ

νωπά οπωροκηπευτικά, αβγά,
κομμένά άνθη και βιολογικά
νωπά, μεταποιημένα και
τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα

είδη ένδυσης,
νεωτερισμών, φο
μπιζού, λευκά είδη,
ψιλικά, καθώς και είδη
υπόδησης και
δερμάτινων ειδών
(τσάντες, ζώνες,
πορτοφόλια), είδη
υαλοπωλείου, πλαστικά
με το μέτρο, εκκλησιαστικά
είδη, καθώς και είδη
παντοπωλείου (μη
εδώδιμα)

κατεψυγμένα
είδη
αλιείας−αλιευμάτων,
λαχανικών,
σφολιάτας και
παρασκευασμάτων
ζύμης

είδη κυλικείου

είδη παντοπωλείου
(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.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΙΝΔΟΣ
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ

1
1

5
5

1
1

1

1
1

3
4
4

1

ΤΕΤΑΡΤΗ
ΕΠΑΝΟΜΗ
Ν. ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΛΟΧΩΡΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΕΥΚΑΡΠΙΑ
ΧΑΛΑΣΤΡΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1
3

1
1

1
1

ειδη και
υποβοηθητικά
καλλιέργειας
ανθοκομικής
(πήλινες, πλαστικές
γλάστρες, χώμα),
καλλωπιστικά φυτά,
πολλαπλασιαστικό
υλικό (φυτώρια
κηπευτικών,
δενδρυλλίων
οπωροφόρων,
αμπέλου)

νωπά αλιευτικά
προϊόντα
(θαλάσσης, γλυκέων
υδάτων,
ιχθυοκαλλιέργειας)

1

1
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ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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: …………………………….
συμμετοχής στη διαδικασία μοριοδότησης
βάσει της από 7/7/2016 ανακοίνωσης
της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών

Σας γνωρίζω ότι είμαι κάτοχος:
□ επαγγελματικής άδειας
□ παραγωγικής άδειας
□ παραγωγικής άδειας ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΟΥ
(άλλης Π.Ε.)
με αριθμ………………….. (άδειας πωλητή λαϊκών
αγορών) και
πωλούμενο είδος……………………………..
και παρακαλώ για τη συμμετοχή μου στη διαδικασία
μοριοδότησης, για τη λαϊκή αγορά:
1)…………………… ημέρα ………………….
2) …………………… ημέρα ………………….
3) …………………… ημέρα ………………….
4) …………………… ημέρα ………………….
5) …………………… ημέρα ………………….
6) …………………… ημέρα ………………….
Θεσσαλονίκη,

-

-20….

Ο ΑΙΤΩΝ-Η ΑΙΤΟΥΣΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ σας καταθέτω :

1.
2.

□ Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
□ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προσμετρούνται μόρια μόνο αν υπάρχουν ανήλικα ή
προστατευόμενα μέλη)

3.

□

4.

□

5.

□

Βεβαίωση σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για τα προστατευόμενα μέλη που
σπουδάζουν
Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ του κατόχου άδειας, από τα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας
Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ για τα προστατευόμενα μέλη από τα Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό
αναπηρίας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

6.

□

Φωτοαντίγραφο της παραγωγικής άδειας, από όπου να προκύπτουν τα στοιχεία του έτους
χορήγησης/κτήσης της άδειας (παλαιότητα άδειας), το πλήθος των αναγραφόμενων λαϊκών αγορών
(ημέρες συμμετοχής σε λαϊκή αγορά), το χρονικό διάστημα ισχύς της άδειας (ανανέωση άδειας)
και το πωλούμενος είδος .
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