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Οι όροι και η διαδικασία διενέργειας του κοινωνικού προγράμματος στήριξης 

ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με τη διάθεση ποσού 200.000,00 ευρώ 

(επιμερισμένων σε κουπόνια αξίας ενός (1) ευρώ, ήτοι 200 χιλιάδες κουπόνια) από 

το εισπραχθέν ημερήσιο τέλος που κατέβαλαν πωλητές λαϊκών αγορών για τη 

δραστηριοποίησή τους στις λαϊκές αγορές της Μητροπολιτικής Ενότητας 

Θεσσαλονίκης το έτος 2019 έχει ως ακολούθως: 

 

Το πρόγραμμα αφορά στην οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων μέσω διάθεσης 

κουπονιών για την κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις 

λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σχετικές διατάξεις της παραγράφου 

7 του άρθρου 36 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄/ 13-11-2017)  και συγκεκριμένα 

για τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα, πολύτεκνες οικογένειες 

μακροχρόνια άνεργες με προστατευόμενα τέκνα και μονογονεϊκές οικογένειες με 

προστατευόμενα τέκνα, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

1. Οι τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες θα έχουν ένα 

τουλάχιστον προστατευόμενο τέκνο. 

2.  Προϋπόθεση συμμετοχής πολυτέκνων αποτελεί η τουλάχιστον κατά ένα (1) 

έτος συνεχής ανεργία τους. 

3. Οικογενειακό εισόδημα έως 12.000 ευρώ για οικογένειες με δύο 

προστατευόμενα τέκνα προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον 

προστατευόμενο τέκνο. 

4. Οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με ένα 

προστατευόμενο τέκνο προσαυξανόμενο κατά 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον 

προστατευόμενο τέκνο.   

 

Μόνο ένα μέλος της οικογένειας μπορεί να υποβάλλει την αίτηση-υπεύθυνη 

δήλωση και μόνο για μία κατηγορία συμμετοχής. 

 

Oι αιτήσεις συμμετοχής-δήλωσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα 

υποβληθούν, θα αξιολογηθούν ανά κατηγορία συμμετεχόντων με βάση τα 

αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και θα κριθούν με βάση την πληρότητα 

και νομιμότητά τους, ως αποδεκτές ή απορριπτικές. 

Κατόπιν θα συνταχθεί Μητρώο ωφελουμένων του Προγράμματος (βάση 

δεδομένων) από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση το οποίο θα γίνει 

η πρόταση κατανομής του διαθεσίμου ποσού των 200.000 ευρώ στους 

ωφελουμένους, αναλόγως του τελικού συνολικού αριθμού τους, του αριθμού των 

προστατευομένων μελών κάθε ωφελούμενης δικαιούχου οικογένειας και με βάση 

μία ελάχιστη βάση απόδοσης ποσού προς όλους τους δικαιούχους, η οποία επίσης 

θα εξαρτηθεί από τα ανωτέρω δεδομένα που θα προκύψουν, κατόπιν σχετικής 

Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. η οποία θα εκδοθεί σε 



δεύτερο στάδιο. 

Για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του Προγράμματος τόσο επ΄ ωφελεία 

των δικαιούχων, όσο και των συμμετεχόντων στη διαδικασία πωλητών λαϊκών 

αγορών, το κοινωνικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης θα εκτελεστεί σε 

διάστημα τριών (3) μηνών από τη διάθεση στους δικαιούχους του αναλογούντος 

αριθμού κουπονιών.  

Μετά το πέρας και του β΄ σταδίου αξιολόγησης των αιτήσεων με την ανάδειξη των 

δικαιούχων και την κατανομή σ’ αυτούς των κουπονιών θα ακολουθήσει νέα 

ανακοίνωση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τον τόπο και 

χρόνο παραλαβής τους. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ. 

2021 (αριθμ.34/2021 απόφαση Π.Σ. με ΑΔΑ: 6ΖΥΔ7ΛΛ-1A4) στο οποίο μεταξύ 

άλλων έχει εγκριθεί και ενταχθεί το έργο «Δράσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης 

των κοινωνικά ευπαθών ομάδων στις Λαϊκές Αγορές ( Πρόγραμμα 2020)» με 

συνολικό ποσό πιστώσεων 200.000,00 ευρώ . 

 


