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

Αθήνα  
ΑΠ.:

 ΠΡΟΣ
-Όλους τους επαγγελματίες και παραγωγούς πωλητές
που ακολουθούν λαϊκές αγορές των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄,  
ΣΤ΄  Αθηνών Α΄, Β΄,  Γ΄, Πειραιά και Ζ΄ Αττικής

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

- ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ
- ΠΟΣΠΛΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: « Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για μοριοδότηση των επαγγελματιών και 
παραγωγών  πωλητών, που ακολουθούν λαϊκές αγορές των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄,   ΣΤ΄  Αθηνών Α΄, Β΄,  Γ΄ 
Πειραιά και Ζ΄ Αττικής, δυνατότητα εκ νέου υποβολής αιτήσεων για πωλητές που ακολουθούν 
αγορές τις Ε΄ Αθηνών. » 

Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 205518/11-03-2022, 313415/12-4-2022, 313422/12-04-2022, 
395950/09-05-2022, 395999/09-05-2022, 395983/09-05-2022, 395975/09-05-2022, 395960/09-
05-2022, 395929/09-05-2022, 313398/12-04-2022  προσκλήσεων  της Υπηρεσίας μας, και των υπ’ 
αριθ. 299182/07-04-2022, 404154/10-5-22, 455821/23-05-2022, 404176/10-05-2022, 456674/23-
05-2022, 392261/06-05-2022, 455848/23-05-2022 ανακοινώσεων  παράτασης της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων για απόδοση θέσεων σε υφιστάμενους αδειούχους που δραστηριοποιούνται 
στις λαϊκές αγορές Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄  Αθηνών Α΄, Β΄,  Γ΄ Πειραιά και Ζ΄ Αττικής,   σας γνωρίζουμε ότι 
αυτή  παρατείνεται εκ νέου έως  και την Παρασκευή  24-6-2022 . Επί προσθέτως, δίνετε η 
δυνατότητα εκ νέου υποβολής αιτήσεων σε πωλητές που ακολουθούν αγορές τις Ε΄ Αθηνών από  
την Τετάρτη 01/06/2022 έως και την Παρασκευή  24-6-2022  .

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

(φορολογική ενημερότητα), τριάντα (30) μόρια. 

Σας επισημαίνουμε ότι είναι η τελευταία παράταση που δίδεται και 

οποιοδήποτε αίτημα για παράταση δεν θα γίνεται αποδεκτό, επιπλέον  όποιος πωλητής 

δεν λάβει μέρος στην  πρόσκληση μοριοδότησης, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει  στην 

διαδικασία απόδοσης και βελτίωσης θέσεων στις αγορές που δραστηριοποιείται ,  

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4849/2021.

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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