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ΠΡΟΣ
- Όλους τους παραγωγούς και
επαγγελματίες πωλητές που
δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές
της Ζ’ Αττικής
-Υπαλλήλους που εκτελούν υπηρεσία
στην παραπάνω αγορά
ΚΟΙΝ.:
- Ομοσπονδία Επαγγελματιών και
Παραγωγών πωλητών Ζ’ Αττικής
e-mail: ermisnet@yahoo.gr
- ΠΟΣΠΛΑ
e-mail: pospla@gmail.com
- ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ
e-mail: info@laikesagores.gr

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά με την διαδικασία μοριοδότησης στην Ζ’ Αττικής,
σύμφωνα με το Ν. 4497/2017»

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ
171/13-11-2017), καθορίζεται το σύστημα μοριοδότησης σε συγκεκριμένη λαϊκή αγορά
για τους παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές.
Σύστημα μοριοδότησης για την βελτίωση και απόδοση θέσεων
(Παράρτημα Ε) σύμφωνα με το άρθρο 35
Κριτήριο
1.Παλαιότητα άδειας
2.Ηλικία του δικαιούχου
3.Έλλειψη παραβατικότητας
(ν.4264/2014,
ν.4177/2013)

Αριθμός Μορίων
5 μόρια ανά έτος παλαιότητας
10 μόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 ετών
και για όσους είναι άνω των 55
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 μιας που
έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, με ανώτατη
μείωση τα 40 μόρια

Η Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής Λαϊκών Αγορών (αρ. πράξης 7/1-3-2018 (Θέμα 14ο) «Σχετικά με τη διαδικασία
βελτίωσης και απόδοσης θέσεων στις λαϊκές αγορές δικαιοδοσίας μας, σύμφωνα με το
Ν. 4497/2017», θα προχωρήσει στη διαδικασία μοριοδότησης στην Ζ’ Αττικής.
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 7η Μαϊου 2018
και ημερομηνία λήξης η 1η Ιουνίου 2018.
Όλοι οι πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές της Ζ’ Αττικής θα καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τα ΚΕΠ ή την αστυνομία:
Α) αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία

Β) φωτοαντίγραφο αδείας
Γ) φωτοαντίγραφο ταυτότητας
Δ) εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους
Ε) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφουν ότι έχουν εκπληρώσει τις προς τη
Δ/νση Λαϊκών Αγορών οικονομικές υποχρεώσεις τους.
Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται με ελλιπή δικαιολογητικά, δεν θα γίνονται δεκτές.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
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