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        ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για τη χορήγηση διακοσίων δεκαοχτώ (218) επαγγελματικών αδειών για συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις κενές θέσεις 

               

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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 με αρ. 81320+77909/01-12-2016 Αποφάσεις του Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης “Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού

Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 4302/Β/30-12-2016) 

3. Τη  με  αρ.  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/Υ.Ο.Δ.Δ./21-06-2016)

4. Τη  με  αρ.  Γ.Π.Κ.Μ./οικ.  642/20-02-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας

“Παράταση  θητείας  Αντιπεριφερειαρχών  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./06-03-2017)

5. Τη  με  αρ.  οικ.  30110  (385)/27-01-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας

“Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

στους Αντπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης

υπογραφής  εγγράφων,  αποφάσεων και  άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,

στους Αντιπεριφερειάρχες,  στον Εκτελεστικό 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)



6. Τη  με  αρ.  οικ.  30158(388)/27-01-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας

“Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  της

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας” (ΦΕΚ 516/Β/21-02-2017)

7. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  14 του  Ν.  4264/2014 “Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός

καταστήματος και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2017)

8. Τις  διατάξεις  των άρθρων 83,  84,  85,  86,  87,  88,  89  και  90 του Ν.  4314/2014 “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 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση

του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014)

9. Τις διατάξεις  του άρθρου 5 παράγραφοι  3  και  7  του Ν. 4328/2015 “  Κύρωση της  από 27

Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα

της “Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.” και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές” (Α΄ 35) και άλλες

διατάξεις” (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015)

10. Τη  με  αρ.  Α2-639/02-07-2014  Υπουργική  Απόφαση  “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)  (ΦΕΚ

1806/Β/02-07-2014)

11. Τη  με  αρ.  15/23-01-2017  Απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Κεντρικής  Μακεδονίας

“Έγκριση έκδοσης προκήρυξης χορήγησης νέων επαγγελματικών αδειών στις λαϊκές αγορές

της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”

12. Το με αρ. πρωτ. οικ. 69327/545/21-02-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ.

“Προκήρυξη  επαγγελματικών  αδειών  για  τις  Λαϊκές  Αγορές  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας

Θεσσαλονίκης”

13. Τη  με  αρ.  144/24-03-2017  Απόφαση  Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Έγκριση  προκήρυξης  για  τη  χορήγηση  (218)

επαγγελματικών  αδειών  για  συμμετοχή  στις  Λαϊκές  Αγορές  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας

Θεσσαλονίκης στις κενές θέσεις και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής” (ΦΕΚ 1185/Β/04-04-

2017)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

τη χορήγηση διακοσίων δεκαοχτώ (218) επαγγελματικών αδειών για συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές της

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις κενές θέσεις 

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  α)του  άρθρου  14  του  Ν.  4264/2014  (ΦΕΚ  118/Α/2014),  β)  του  άρθρου  5

παράγραφος  3  του  Ν.  4328/2015  (ΦΕΚ 51/Α/2015)  και  γ)  της  με  αρ.  Α2-639/02-07-2014  Υπουργικής

Απόφασης (ΦΕΚ 1806/Β/2014) . Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών χορηγείται με Απόφαση της

Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των



παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 85 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014), όπως αυτό τροποποιήθηκε και

ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 7 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/14-05-2015).

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Με τη με αρ. 144/24-03-2017 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1185/Β/04-04-2017) εγκρίνεται Προκήρυξη για τη χορήγηση διακοσίων

δεκαοχτώ (218) επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών για συμμετοχή στις Λαϊκές Αγορές

της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις κενές θέσεις και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής

για τη διενέργεια κλήρωσης ανά κατηγορία δικαιούχων, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του

άρθρου 14 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

Η κατανομή ανά κατηγορία επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών – πωλούμενα είδη είναι η

κάτωθι:

Εκατόν δεκατρείς (113) άδειες για πώληση νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων άνθεων εκ

των οποίων κατά προτεραιότητα:

α) δεκατέσσερις (14)  άδειες σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλούς,

β) δεκαεπτά (17) άδειες σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

γ) έξι (6) άδειες σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄82),

δ)  έξι  (6)  άδειες  σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν

άτομα  με  νοητική  αναπηρία,  αυτισμό,  σύνδρομο  down,  εγκεφαλική  παράλυση,  βαριές  και

πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

ε) έξι (6) άδειες σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 

στ) οκτώ (8)  άδειες σε Έλληνες Ρομά και

ζ) έξι (6) άδειες σε απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση

Είκοσι τέσσερις (24) άδειες για πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων,

ιχθυοκαλλιέργειας) εκ των οποίων κατά προτεραιότητα:

α) τρεις (3) άδειες σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλούς,

β) τέσσερις (4) άδειες σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

γ) μία (1) άδεια σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄ 82),

δ)  μία (1)  άδεια  σε γονείς  ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν

άτομα  με  νοητική  αναπηρία,  αυτισμό,  σύνδρομο  down,  εγκεφαλική  παράλυση,  βαριές  και

πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

ε) μία (1) άδεια σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

στ) δύο (2) άδειες σε Έλληνες Ρομά και 

ζ) μία (1) άδεια σε απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό εξάρτηση

Δεκατρείς (13) άδειες για πώληση κατεψυγμένων ειδών αλιείας – αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας

και παρασκευασμάτων ζύμης εκ των οποίων κατά προτεραιότητα:



α) δύο (2) άδειες σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλούς,

β) δύο (2) άδειες σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

γ) μία (1) άδεια σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄ 82)

δ)  μία (1)  άδεια  σε γονείς  ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν

άτομα  με  νοητική  αναπηρία,  αυτισμό,  σύνδρομο  down,  εγκεφαλική  παράλυση,  βαριές  και

πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 

ε) μία (1) άδεια σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 

στ) μία (1) άδεια σε Έλληνες Ρομά και 

ζ) μία (1) άδεια σε απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση

Δεκατρείς (13) άδειες για πώληση ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις)

εκ των κατά προτεραιότητα:

α) δύο (2) άδειες σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλούς,

β) δύο (2) άδειες σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα,

γ) μία (1) άδεια σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄ 82), 

δ)  μία (1)  άδεια  σε γονείς  ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν

άτομα  με  νοητική  αναπηρία,  αυτισμό,  σύνδρομο  down,  εγκεφαλική  παράλυση,  βαριές  και

πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 

ε) μία (1) άδεια σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς οαλιννοστούντες, 

στ) μία (1) άδεια σε Έλληνες Ρομά και 

ζ) μία (1) άδεια σε απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες άτομα υπό εξάρτηση

Έντεκα (11)  άδειες  για πώληση ειδών ένδυσης,  νεωτερισμών,  φο μπιζού,  λευκών ειδών,  ψιλικών

καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια) εκ των οποίων κατά

προτεραιότητα:

α) μία (1) άδεια σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλούς,

β) δύο (2) άδειες σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, 

γ) μία (1) άδεια σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄ 82), 

δ)  μία (1)  άδεια  σε γονείς  ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν

άτομα  με  νοητική  αναπηρία,  αυτισμό,  σύνδρομο  down,  εγκεφαλική  παράλυση,  βαριές  και

πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 

ε) μία (1) άδεια σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 

στ) μία (1) άδεια σε Έλληνες Ρομά και

ζ) μία (1) άδεια σε απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση

Έντεκα (11) άδειες  για πώληση ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών

καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα) εκ των οποίων κατά προτεραιότητα:

α) μία (1) άδεια σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλούς,

β) δύο (2) άδειες σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, 

γ) μία (1) άδεια σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄ 82), 



δ) μία (1)  άδεια  σε γονείς  ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν

άτομα  με  νοητική  αναπηρία,  αυτισμό,  σύνδρομο  down,  εγκεφαλική  παράλυση,  βαριές  και

πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 

ε) μία (1) άδεια σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 

στ) μία (1) άδεια σε Έλληνες Ρομά και

ζ) μία (1) άδεια σε απεξαρτημένα άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση

Τριάντα  τρεις  (33)  άδειες  για  πώληση  ειδών  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) εκ των οποίων κατά προτεραιότητα:

α) τέσσερις (4) άδειες  σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλούς,

β) πέντε (5) άδειες σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και σε γονείς με τρία τέκνα, 

γ) δύο (2) άδειες σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄ 82), 

δ)  δύο  (2)  άδειες  σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν

άτομα  με  νοητική  αναπηρία,  αυτισμό,  σύνδρομο  down εγκεφαλική  παράλυση,  βαριές  και

πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 

ε) δύο (2) άδειες σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες, 

στ) δύο (2) άδειες σε Έλληνες Ρομά και

ζ)  δύο  (2)  άδειες  σε  απεξαρτημένα  άτομα  από  εξαρτησιογόνες  ουσίες  και  άτομα  υπό

απεξάρτηση

Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014) 

Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι παραγωγός, μπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή

λαϊκών αγορών. Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε

ανέργους  για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος  και μεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα με

βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%)

και τυφλούς,

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών καθώς και

σε γονείς με τρία τέκνα,

(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του Ν.

1370/1944 (Α΄82)

(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς

που  προστατεύουν  άτομα  με  νοητική  αναπηρία,  αυτισμό,  σύνδρομο  down,  εγκεφαλική

παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε)  μέχρι  ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  σε  ομογενείς  Βορειοηπειρώτες  και  ομογενείς

παλιννοστούντες,



(στ)  μέχρι  ποσοστό  επτά  τοις  εκατό  (7%)  σε  Έλληνες  Ρομά  που  έχουν  εγγραφεί  στα

δηματολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες

και άτομα υπό απεξάρτηση.

Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται  με  τη διαδικασία της κλήρωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 14

του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014), στην οποία μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι

άνεργοι.  Η  ίδια  κλήρωση  διενεργείται  και  όταν  ο  αριθμός  των  προσώπων  τα  οποία  έχουν

προτεραιότητα, κατά  κατηγορία,  υπερβαίνει  τον  αριθμό  των αδειών που αναλογεί σε  κάθε κατηγορία

προσώπων. 

Εάν ο αριθμός  των αιτήσεων  από ανέργους  είναι μικρότερος από τον  αριθμό  των προς  χορήγηση

αδειών,  οι  επιπλέον  άδειες  χορηγούνται  μόνο  ύστερα  από  νέα  προκήρυξη  και  τήρηση  της

προβλεπόμενης διαδικασίας. 

Δεν  δικαιούται  νέας  άδειας  ο  πωλητής,  ο  οποίος  μεταβιβάζει  την  άδειά  του  και  ο  πωλητής  που

αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, γήρατος ή αναπηρίας. 

Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της αδείας του, διαγράφεται οριστικά με

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές

που υπάγονται στην αρμοδιότητά της και δεν δικαιούται νέα άδεια.

Γ.     ΑΠ  ΑΙ  Τ  Ο  ΥΜΕ  Ν  Α   ΔΙ  ΚΑ  Ι  Ο  ΛΟΓ  Η  Τ  Ι  Κ  Α  

ΦΑΣΗ Α΄

Για  την  απόκτηση  άδειας  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών  θα  πρέπει  ο  ενδιαφερόμενος  να

υποβάλλει (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη

επιστολή) στην αρμόδια αρχή, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν ασκεί άλλο

επάγγελμα και δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό

φορέα. 

Στην περίπτωση επιλογής της  ταχυδρομικής αποστολής,  το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται  με

βάση  την  ημερομηνία  που  φέρει  ο  φάκελος  αποστολής,  ο  οποίος  μετά  την  αποσφράγισή  του

επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερομένων.

Εκτός  από  την  υπεύθυνη  δήλωση,  ο  ενδιαφερόμενος  καταθέτει  πιστοποιητικά  από  τις  αρμόδιες

υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται ότι  είναι  άνεργος και ανήκει κατά περίπτωση σε μία από τις

κατηγορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-05-2014). 

Συγκεκριμένα:  

1. Αίτηση (δίνεται από την Υπηρεσία) προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με αναφορά
στη κατηγορία πωλούμενων ειδών που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί 

2. Πιστοποιητικό ανεργίας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις

3. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας



4. Πιστοποιητικό κατά περίπτωση:

• Αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα (50%) ή τυφλότητας

• Πολύτεκνων ή Τρίτεκνων

• Αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄ 82)

• Γονέων ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονέων που προστατεύουν άτομα με νοητική
αναπηρία,  αυτισμό,  σύνδρομο  down,  εγκεφαλική  παράλυση,  βαριές  και  πολλαπλές
αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

• Ομογενών Βορειοηπειρωτών και Ομογενών Παλιννοστούντων

• Εγγραφής στα δημοτολόγια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας για
τους Έλληνες Ρομά

• Απεξάρτησης και υπό απεξάρτησης ατόμων από εξαρτησιογόνες ουσίες 

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου  [Σημείωση: Αφορά τους δεκατέσσερις (14)
Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης, ήτοι:

• Δήμο Αμπελοκήπων  - Μενεμένης

• Δήμο Βόλβης

• Δήμο Δέλτα

• Δήμο Θερμαϊκού

• Δήμο Θέρμης

• Δήμο Θεσσαλονίκης

• Δήμο Καλαμαριάς

• Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου

• Δήμο Λαγκαδά

• Δήμο Νεάπολης – Συκεών

• Δήμο Παύλου Μελά

• Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη

• Δήμο Χαλκηδόνας

• Δήμο Ωραιοκάστρου]

ΦΑΣΗ Β΄ 

Μετά την έγκριση του δικαιώματος χορήγησης της άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών με

Απόφαση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.),  όπως

αυτό  προβλέπεται  στις  διατάξεις  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  85  του  Ν.  4314/2014  (ΦΕΚ

265/Α/2014)  και  προκειμένου  να  εκδοθεί  η  άδεια  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών  στον  εν

δυνάμει νέο κάτοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 7 του

άρθρου 14 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014), απαιτείται να κατατεθούν εντός οριζόμενης από την

Επιτροπή  Λαϊκών  Αγορών  Μητροπολιτικής  Ενότητας  Θεσσαλονίκης  (Μ.Ε.Θ.)  προθεσμίας στην

αρμόδια υπηρεσία  τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β)  Ακριβές  φωτοαντίγραφο της πράξης  εγγραφής στα μητρώα του  Ε.Φ.Κ.Α.  για  τη σχετική

δραστηριότητα, 

β) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη,

δ)  Βεβαίωση  άσκησης  δραστηριοτήτων  από  το  σύστημα  TAXIS  της  Γενικής  Γραμματείας

Πληροφοριακών Συστημάτων



ε)  Πιστοποιητικό  υγείας,  σύμφωνα  με  τη  με  αριθμό  Υ1γ/Γ.Π./οικ.  35797/2012  (Β΄  1199)

Υπουργική Απόφαση (όπου απαιτείται) 

στ) Βεβαίωση καταλληλότητα επαγγελματικού οχήματος (όπου απαιτείται) 

ζ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες 

Δ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΦΑΣΗ

Α΄)  (αυτοπροσώπως  ή  με  εξουσιοδοτημένο  από  αυτό  πρόσωπο  ή  ταχυδρομικά  με  συστημένη

επιστολή) στην αρμόδια αρχή,  Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα

Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, 26ης Οκτωβρίου 64 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος  εντός

είκοσι  (20)  εργάσιμων  ημερών  από  την  επομένη  εργάσιμη  ημέρα  της δημοσίευσης της

Προκήρυξης.

Μετά την πάροδο αυτής της προθεσμίας, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Στην  αίτηση  πρέπει  να  αναφέρονται  τα  είδη  των  προς  πώληση  προϊόντων  και  η  κατηγορία  των

προϊόντων στην οποία ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμπεριληφθεί.

Αντικατάσταση  της  αίτησης,  διόρθωση  αυτής  ή  συμπλήρωση  τυχόν  ελλειπόντων  δικαιολογητικών

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Προκήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στο Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 64 Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος.

Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλεγούν βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων (βλ.. σχετικά Β.

Δικαιούχοι  Άδειας  Επαγγελματία  Πωλητή  Λαϊκών  Αγορών) για  τη  χορήγηση  των  επαγγελματικών

αδειών, θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά  (ΦΑΣΗ Β΄) για την έκδοση της άδειας, έπειτα από τις

σχετικές  οδηγίες  της  αρμόδιας  Αρχής,  Τμήμα  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  Λαϊκών  Αγορών  της

Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Η παρούσα Προκήρυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της  με αρ. 15/23-01-2017 Απόφασης του

Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας “Έγκριση έκδοσης προκήρυξης χορήγησης

νέων επαγγελματικών αδειών στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης”

και  της  με  αρ.144/24-03-2017  Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Έγκριση  προκήρυξης  για  τη  χορήγηση  (218)



επαγγελματικών  αδειών  για  συμμετοχή  στις  Λαϊκές  Αγορές  της  Μητροπολιτικής  Ενότητας

Θεσσαλονίκης  στις  κενές  θέσεις  και  συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής”  (ΦΕΚ 1185/Β/04-04-

2017)

 

Η παρούσα Προκήρυξη να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των Δήμων με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και  να αναρτηθεί

στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνημμένα:

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση για τη Χορήγηση Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών
[βάσει της με αρ.  15/23-01-2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και 
της  με  αρ.144/24-03-2017  Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας]

        Μ.Ε.Π.
                                                                                             Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

           ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Γενική Διεύθυνση Αγοράς
Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων
Τμήμα Λειτουργίας Εμπορίου
Κάνιγγος 20101 81 Αθήνα

2. Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολο Τζιτζικώστα
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ., κ. Νικόλαο Ιωάννου
4. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ., κ. Κωνσταντίνο Γιουτίκα
5. Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο σε θέματα Λαϊκών Αγορών και Πρόεδρο της Επιτροπής

Λαϊκών Αγορών Μ.Ε.Θ., κ. Μιχαήλ  Χριστόπουλο
6. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ., Δρ. Νικόλαο

Τσοτσόλη
7. Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ 12,  Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι
8. Δήμος Βόλβης, Τ.Κ. 570 14 Σταυρός
9. Δήμος Δέλτα, Νικ. Πλαστήρα 13, Τ.Κ. 574 00 Σίνδος
10. Δήμος Θερμαϊκού, Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 570 19 Περαία
11. Δήμος Θέρμης, Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 570 01
12. Δήμος Θεσσαλονίκης, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1, Τ.Κ. 546 40
13. Δήμος Καλαμαριάς, Μεταμορφώσεως 9, Τ.Κ. 551 32
14. Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ. 562 24 Εύοσμος
15. Δήμος Λαγκαδά, Ν. Παπαγεωργίου 2, Τ.Κ. 572 00
16. Δήμος Νεάπολης Συκεών, Ιωαν. Μιχαήλ – Στ. Σαράφη, Τ.Κ. 566 25
17. Δήμος Παύλου Μελά, Καραολή & Δημητρίου 1, Τ.Κ. 564 29 Σταυρούπολη
18. Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Τ.Κ. 552 36 Πανόραμα



19. Δήμος Χαλκηδόνας, Εθν. Αντίστασης 36, Τ.Κ. 571 00 Κουφάλια
20. Δήμος Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 25, Τ.Κ. 570 13
21.  Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Κωνσταντίνου Καραμανλή 157, 542 48

Θεσσαλονίκη
22. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, Ανατολικής Ρωμυλίας 16-18, 544 54

Θεσσαλονίκη
23.  Σωματείο “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”, Φαιάκων 41-43, 544 53 Θεσσαλονίκη
24. Σωματείο “ΟΜΟΝΟΙΑ”,  Ανατολικής Ρωμυλίας 16-18, 544 54 Θεσσαλονίκη
25. Σωματείο “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” , Μεσολογγίου 1,  564 30 Θεσσαλονίκη 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών Π.Κ.Μ.
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ    Α  ΄ ΦΑΣΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

1. Κατηγορία (α) : Αποδεικτικό Αναπηρίας→ Απόφαση από αρμόδια Επιτροπή ΚΕΠΑ σε ισχύ

2. Κατηγορία (β): Βεβαίωση Πολυτεκνίας και Οικογενειακή Κατάσταση (Βλ. Παράρτημα 1)

3. Κατηγορία  (γ): (Βλ.  Παράρτημα 2)

4. Κατηγορία (δ):  α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης και  β) Απόφαση Αναπηρίας από Επιτροπή ΚΕΠΑ

5. Κατηγορία (ε) : Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και Ομογενείς Παλιννοστούντες (Βλ. Παράρτημα 3)

6. Κατηγορία  (στ):  Πιστοποιητικό/  Βεβαίωση  από  τους  Οργανισμούς  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  για  την  εγγραφή  τους  στο
Δημοτολόγιο ως Έλληνες Ρομά

7. Κατηγορία  (ζ):  Βεβαίωση  αρμόδιου  φορέα  που  πιστοποιεί  την  απεξάρτηση  (ιδιότητα)  (Βεβαίωση  παρακολούθησης
Προγράμματος Απεξάρτησης από Κέντρο Απεξάρτησης)    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   2  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολύτεκνου ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας προσκομίζονται:

Οι Πολύτεκνοι:

Πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης  του  οικείου  Δήμου  ή  Κοινότητας  στα  Δημοτολόγια  των  οποίων  είναι  εγγεγραμμένοι  ή
Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού
Δημοτολογίου  [(ΟΠΣΕΔ)  –  ΚΥΑ  7228/2014  (ΦΕΚ  457/Β/25-02-2014)]  ή  αντίστοιχο  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  αλλοδαπής  αρχής
συνοδευόμενο  σε  κάθε  περίπτωση  από  Πιστοποιητικό  της  Ανώτατης  Συνομοσπονδίας  Πολυτέκνων  Ελλάδος  [(ΑΣΠΕ)  (Ν.
4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014)]. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα.
Σε  αντίθετη  περίπτωση,  οι  υποψήφιοι  πολίτες  Κρατών  –  Μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  Κρατών  που  δεν  είναι  μέλη  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφόσον για αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις), οι
οποίοι  δεν  είναι  μόνιμα  εγκατεστημένοι  οικογενειακώς  στην  Ελλάδα,  προσκομίζουν  αντίστοιχο  Πιστοποιητικό  Οικογενειακής
Κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό Αρμόδιου κατά
νόμο αντίστοιχου της ΑΣΠΕ φορέα της αλλοδαπής ή έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο βεβαιώνεται ή πιστοποιείται κατά
τις  διατάξεις  δικαίου  του αντίστοιχου  Κράτους  η  πολυτεκνική  ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα (Ν.  2431/1996 και  αρ.  3/19-02-2017
Απόφαση της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ) (Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014).
Σημείωση: Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι προσκομίζουν ένα εκ των δύο απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεν αποδεικνύουν την
πολυτεκνική  ιδιότητα  και  δεν  εγγράφονται  στον  Πίνακα  Πολυτέκνων  ή  Τέκνων  πολύτεκνης  οικογένειας,  ακόμη  και  αν  προκύπτει
αναμφισβήτητα η πολυτεκνική τους ιδιότητα.

Α.  Για όσους απέκτησαν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων των Νόμων 1910/1944 και 860/1979,  το
Πιστοποιητικά ή τη Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως Πολύτεκνος:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του
β) Ημερομηνία τέλεσης του γάμου τους
γ) Το από τον γάμο αυτό γεννηθέντα τέκνα
δ) Το από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του γεννηθέντα τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα για τη μητέρα
στ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα για τον πατέρα αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν 
ζ) Ημερομηνία γέννησης  όλων των ανωτέρω
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω
θ) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων τέκνων (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία)

2. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του 
γ) Το από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του γεννηθέντα τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά
δ) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα της μητέρας του
ε) Τα εκτός γάμου γεννηθέντα τέκνα του πατέρα του  αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν 
στ) Ημερομηνία γέννησης όλων των ανωτέρω
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω
η) Ημερομηνία γάμου, διάζευξης ή χηρείας όλων των θηλέων αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία)
Εκτός από το Πιστοποιητικό ή τη Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση ανικανότητας προς εργασία ενός από τους δύο γονείς, πιστοποιητικά από τον οικείο φορέα με το οποίο να
βεβαιώνεται η κατά 100% αναπηρία του γονέα αυτού για οποιονδήποτε λόγο ή κατά 70% για τους ανάπηρους πολέμου και 
β)  Σε  περίπτωση  ανικανότητας  προς  εργασία  τέκνων,  ανεξαρτήτως  ηλικίας  από  οποιοδήποτε  λόγο  ή  τέκνα  ανάπηρα
πολέμου, πιστοποιητικά από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω ανικανότητά τους
γ)  Για  την  απόδειξη  της  σπουδαστικής  ιδιότητας  του  ιδίου  του  υποψηφίου  ή  τέκνου  ή  αδελφού  του  ανάλογα  με  την
περίπτωση, Βεβαίωση της οικείας Σχολής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα των σπουδών ή της μαθητείας
για τέχνη ή επάγγελμα 

Β. Για όσους αποκτούν ισοβίως την Πολυτεκνική ιδιότητας βάσει των διατάξεων του Ν. 3454/2006, το Πιστοποιητικό ή τη
Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει: 

1. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως Πολύτεκνος:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του
β) Ημερομηνία τέλεσης του γάμου τους
γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα
δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για τη μητέρα
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν
ζ) Ημερομηνία γέννησης όλων των ανωτέρω
η) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω



2. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως μέλος πολύτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά
δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν 
στ) Ημερομηνία γέννησης όλων των ανωτέρω
ζ) Ημερομηνία θανάτου όλων των μη επιζώντων από τους ανωτέρω

Εκτός από το Πιστοποιητικό ή τη Βεβαίωση Οικογενειακής Κατάστασης απαιτείται επιπλέον: 
α) Σε περίπτωση οποιασδήποτε αναπηρίας τέκνου ή αδελφού υποψήφιου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως
ηλικίας, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία και η ισοβιότητά της
β) Σε περίπτωση αναπηρίας εξ οιασδήποτε αιτίας ή αναπηρίας πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ενός από τους
δύο γονείς, πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω, κατά περίπτωση, αναπηρία και
ειδικώς για την αναπηρία πολέμου και η ισοβιότητα αυτής
γ)  Για  την  απόδειξη  της  σπουδαστικής  ιδιότητας  του  ιδίου  του  υποψηφίου  ή  τέκνου  ή  αδελφού  του,  ανάλογα  με  την
περίπτωση,  Βεβαίωση  αναγνωρισμένης  τριτοβάθμιας  σχολής  Πανεπιστημιακής  ή  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  ή
αναγνωρισμένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα
των σπουδών 
δ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου ανάλογα με την περίπτωση διανύει τη στρατιωτική του θητεία, σχετική
Βεβαίωση από αρμόδια αρχή

Γ. Τρίτεκνοι – Τέκνα Τρίτεκνων Οικογενειών
Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας προσκομίζονται:
Ο ένας εκ των γονέων με τρία παιδιά ή ένα εκ των τριών τέκνων: 
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα
ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ) – ΚΥΑ  7228/2014 (ΦΕΚ 457/Β/25-02-
2014)] 
β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία: ι) να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός ταυτότητας (εφόσον έχει
εκδοθεί) καθενός από τα λοιπά μέλη της οικογένειας και ιι) να βεβαιώνεται ότι κανένα μέλος της οικογένειας δεν έχει διοριστεί κάνοντας
χρήση του δικαιώματος του ποσοστού 10%
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

1. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα:
α) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του
β) Ημερομηνία τέλεσης του γάμου τους
γ) Τα από το γάμο αυτό τέκνα 
δ δ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα για τη μητέρα
στ) Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν
ζ) Ημερομηνία γέννησης όλων των ανωτέρω

2. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:
α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους
β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του
γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά
δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του
ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν 
στ) Ημερομηνία γέννησης όλων των ανωτέρω
ζ) Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία)
Εκτός από το Πιστοποιητικό ή τη Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης,
πιστοποιητικό από τον οικείο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται η ανωτέρω αναπηρία
β)  Για  την  απόδειξη  της  σπουδαστικής  ιδιότητας  του  ιδίου  του  υποψηφίου  ή  τέκνου  ή  αδελφού  του,  ανάλογα  με  την
περίπτωση,  Βεβαίωση  αναγνωρισμένης  τριτοβάθμιας  σχολής  Πανεπιστημιακής  ή  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης  ή
αναγνωρισμένου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα
των σπουδών 
γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου ανάλογα με την περίπτωση διανύει τη στρατιωτική του θητεία, σχετική
Βεβαίωση από αρμόδια αρχή
δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της
έγγαμης  συμβίωσης  ή  ένα  ή  περισσότερα από τα  τέκνα  έχουν  γεννηθεί  χωρίς  γάμο  των  γονέων  τους,  ο  γονέας  που
συμμετέχει στη διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή
άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω
τέκνων
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Ανάπηροι– Θύματα Ειρηνικής Περιόδου
α) Βεβαίωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης ή Δικαστικής Αρχής στην περιοχή της οποίας έλαβε χώρα το γεγονός
β) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση του οικείου δήμου ή κοινότητας οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος στο οποίο να εμφανίζονται όλα
τα μέλη της οικογένειας του ατόμου που απεβίωσε ή τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύτηκε σε Μ.Ε.Θ. ή ο τραυματισμός του επέφερε
αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67% και να προκύπτει η συγγενική σχέση του αιτούντος με τον κατά τα ανωτέρα θανόντα ή σοβαρά
τραυματισμένο που νοσηλεύτηκε σε Μ.Ε.Θ. ή τραυματισμένο στον οποίο επήλθε αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%
γ) Βεβαίωση από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της περίπτωσης του σοβαρού
τραυματισμού του και του ποσοστού αναπηρίας (67% και άνω) ή
δ) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου του αποβιώσαντος προσώπου που εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα
ε) Υπεύθυνη Δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 του σοβαρά τραυματισμένου προσώπου ή του ανάπηρου ότι δεν επιθυμεί ή
δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωμα, το οποίο παραχωρεί στον αιτούντα εφόσον αυτό μεταβιβάζεται στο σύζυγο ή σε ένα τέκνο
στ) Για την απόδειξη της ιδιότητας του μεγαλύτερου σε ηλικία ορφανού τέκνου και από τους δύο γονείς του οποίου αδελφός ή αδελφή
τελεί υπό επιτροπεία, πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας και ανάλογη δικαστική
απόφαση από την οποία να προκύπτει η επιτροπεία.
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1. Ομογενείς Βορειοηπειρώτες
Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ) που έχει εκδοθεί από την οικεία Αστυνομική Αρχή. 
Σημειώνεται ότι βάσει της με αρ. 9645/20-350155/20-02-2013 Εγκυκλίου έχουν μετατραπεί σε αορίστου χρόνου όλα τα ΕΔΤΟ
που ήταν σε ισχύ κατά την έκδοση της ΚΥΑ 4000/10-πβ΄/14-11-2012 “Παραμονή και εργασία Ομογενών από Αλβανία” (ΦΕΚ
303/Β/15-11-2012)
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το ΕΔΤΟ είναι  δισέλιδο  (διπλής  όψεως)  και  εκδίδεται  με  την  ίδια  μορφή για  τους  Ομογενείς  και  για  τους
αλλογενείς συζύγους αυτών.  Εάν δεν πρόκειται για ομογενή αλλά για αλλογενή, στη πίσω όψη της σελίδας αναγράφεται
“Αλλογενής σύζυγος Ομογενούς” 

2.  Παλιννοστούντες Ομογενείς
α. Οι Παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς: φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου αλλοδαπής συμπεριλαμβανομένης και της
σελίδας  με  την  ελληνική  προξενική  θεώρηση από την  οποία  να  προκύπτει  ότι  ο  σκοπός  άφιξης  στην  Ελλάδα είναι  η
παλιννόστηση ή απόφαση του Νομάρχη από την οποία να προκύπτει η ελληνική τους ιθαγένεια ή βεβαίωση της αρμόδιας
αρχής που έχει  εκδώσει  τη σχετική απόφαση για την ιθαγένεια (Τμήμα Ιθαγένειας της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης).  Η  συγκεκριμένη  βεβαίωση  έχει  εξάμηνη  ισχύ  με  δικαίωμα  ισόχρονης  ανανέωσης  κατόπιν
αίτησης του ενδιαφερομένου. Υπάρχει και περίπτωση να έχουν δελτίο ΕΔΤΟ, οπότε ισχύουν αυτά που αναφέρονται για τους
Βορειοηπειρώτες
β. Οι Παλιννοστούντες Ομογενείς προερχόμενοι από τις Χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που απέκτησαν ιθαγένεια
σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.2790/2000  και  του  Ν.  2910/2001:  φωτοαντίγραφο  του  διαβατηρίου  αλλοδαπής
συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας  με την ελληνική προξενική θεώρηση από την οποία να προκύπτει ότι  ο σκοπός
άφιξης στην Ελλάδα είναι η παλιννόστηση ή απόφαση του οικείου Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης για τη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που έχει εκδώσει τη σχετική απόφαση για
την  ιθαγένεια  (Τμήμα  Ιθαγένειας  της  Διεύθυνσης  Αστικής  Κατάστασης  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης).  Η  συγκεκριμένη
βεβαίωση  έχει  εξάμηνη  ισχύ  με  δικαίωμα  ισόχρονης  ανανέωσης  κατόπιν  αίτησης  του  ενδιαφερομένου.  Υπάρχει  και
περίπτωση να έχουν δελτίο ΕΔΤΟ, οπότε ισχύουν αυτά που αναφέρονται για τους Βορειοηπειρώτες.



  
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 του 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 του Ν. 1599/1986)

“ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ. ΣΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ”

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ

ΑΓΟΡΩΝ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ – ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ο-Η Όνομα : Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας:

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας: Α.Φ.Μ.:     Δ.Ο.Υ.

Ημερομηνία γέννησης: Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας: Διεύθυνση  &  Αριθμός
Κατοικίας:

Τ.Κ.

Τηλέφωνα
Επικοινωνίας:

E-maill:

Fax: Αριθμός  Μητρώου
Ασφαλιστικού Φορέα:

Παρακαλώ  να  μου  χορηγήσετε  “άδεια  επαγγελματία  πωλητή  λαϊκών  αγορών”  για  τη

Κατηγορία ............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

για τη συμμετοχή μου στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις κενές θέσεις.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

δεν  ασκώ άλλο  επάγγελμα  και  δεν  έχω συνταξιοδοτηθεί  λόγω  γήρατος  ή  αναπηρίας  από  οποιονδήποτε

ασφαλιστικό φορέα. 

Συμπληρωματικά σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. πίσω όψη της σελίδας)

Θεσσαλονίκη, ......./............/2017

(Υπογραφή)



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ ΘΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  Α΄ ΦΑΣΗΣ *

1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ  ή σχετική βεβαίωση από τον
ΟΑΕΔ

2 α) Πιστοποιητικό ότι ανήκει στην κατηγορία των ατόμων
με αναπηρία τουλάχιστον 50% και σε τυφλούς 

2 β) Πιστοποιητικό ότι ανήκει στη κατηγορία πολυτέκνων ή
είναι τέκνο πολύτεκνου ή ανήκει στη κατηγορία των γονέων
με τρία τέκνα

2 γ) Πιστοποιητικό ότι ανήκει στη κατηγορία αναπήρων και
θυμάτων ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄82)

2 δ) Πιστοποιητικό ότι ανήκει στη κατηγορία των γονέων με
ανήλικα  τέκνα  με  αναπηρία  και  σε  γονείς  που
προστατεύουν  άτομα  με  νοητική  αναπηρία,  αυτισμό,
σύνδρομο  down,  εγκεφαλική  παράλυση,  βαριές  και
πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης

2 ε) Πιστοποιητικό ότι ανήκει στη κατηγορία των ομογενών
Βορειοηπειρωτών  και ομογενών παλιννοστούντων

2 στ) Πιστοποιητικό ότι ανήκει στη κατηγορία των Ελλήνων
Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των Ο.Τ.Α. της
χώρας

2 ζ)  Πιστοποιητικό ότι ανήκει στη κατηγορία των ατόμων
απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό
απεξάρτηση

3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του οικείου Δήμου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β΄ ΦΑΣΗΣ **

5. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας 
Δ.Ο.Υ.

6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού
φορέα

7. Ακριβές φωτοαντίγραφο της πράξης εγγραφής στα 
μητρώα του Ε.Φ.Κ.Α.  για τη σχετική δραστηριότητα

8. Ε1, Ε3 και Εκκαθαριστικά Σημειώματα φορολογικών 
δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη

9. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα 
TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

10. Πιστοποιητικό Υγείας σύμφωνα με τη με αρ. 
Υ1γ/Γ.Π.οικ. 35797/2012 (Β΄1199) ΥΑ

11. Βεβαίωση καταλληλότητας επαγγελματικού οχήματος 
(όπου απαιτείται)

12. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

* Για την Α΄ Φάση: Δικαιολογητικά 1-4
**Για την Β΄Φάση: Δικαιολογητικά 5-12

               

      Θεσσαλονίκη, ........./........../2017

 

(Υπογραφή)
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