
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 622074446966d7e682aa681b στις 03/03/22 12:32

                                                       ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Αθήνα  

 ΠΡΟΣ
-Όλους τους επαγγελματίες και παραγωγούς πωλητές 
που δραστηριοποιούνται στην λαϊκή αγορά Σαλαμίνα , 
ημέρα Πέμπτη. 

Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας    : 101 81 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103824972
E-mail                 : ebokola@patt.gov.gr

- ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ
-ΠΟΣΠΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μοριοδότηση των επαγγελματιών και 
παραγωγών  πωλητών στην λαϊκή αγορά Σαλαμίνα ημέρα Πέμπτη» 

Σε συνέχεια της υπ΄αριθ.126205/ 15-2-2022 πρόσκλησης  της Υπηρεσίας μας, σας  

γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους 

αδειούχους στη λαϊκή αγορά Σαλαμίνα, ημέρα Πέμπτη,   παρατείνεται έως  και την Παρασκευή  

11-3-2022 .

Σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021 για 

την απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους  αδειούχους και συγκεκριμένα κατά την  

αξιολόγηση των πωλητών από την Επιτροπή απόδοσης θέσεων, εξετάζονται τα εξής 

κριτήρια :α) παλαιότητα αδείας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας) πέντε (5) μόρια 

ανά έτος παλαιότητας, β) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) 

(φορολογική ενημερότητα), τριάντα (30) μόρια. 

Ενόψει απόδοσης θέσεων στην λαϊκή αγορά Σαλαμίνα, ημέρα Πέμπτη, όλοι οι 

πωλητές που δραστηριοποιούνται στην παραπάνω αγορά καλούνται να υποβάλλουν 

σχετική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά κατά το χρονικό 

διάστημα από 21/02/2021 μέχρι 11/03/2022. Πωλητές που είχαν συμμετάσχει στην με 

αριθμό πρωτοκόλλου 427580/28-05-2021 πρόσκληση της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών για 
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μοριοδότηση  καταθέτουν μόνο φορολογική ενημερότητα (ο υποψήφιος οφείλει να είναι 

φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων). 

Υπόδειγμα της αίτησης που πρέπει να υποβληθεί επισυνάπτεται στην παρούσα 

πρόσκληση. 

 Τα σχετικά αιτήματα θα κατατίθενται κατά το προαναφερόμενο χρονικό 

διάστημα, στα γραφεία της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής 

(Κάνιγγος 20 Αθήνα), εναλλακτικά προτείνεται η αποστολή ανάλογου ηλεκτρονικού 

μηνύματος στη διεύθυνση laikesagores@patt.gov.gr

    Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ  

Χ. ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ
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