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ΘΔΜΑ: Πρόζθιεζε - Δλεκέρωζε παραγωγώλ πωιεηώλ ιαϊθώλ 

αγορώλ γηα ζσκκεηοτή ζε δηαδηθαζία ηοποζέηεζες ζηελ λέα Λαϊθή 

Αγορά Πρέβεδας. 

 

Δλεκεξώλνπκε ηνπο παξαγσγνύο πσιεηέο ιατθώλ αγνξώλ πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ λέα Λατθή Αγνξά Πξέβεδαο (θάζε 

άββαηο) όηη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32 θαη 33 ηνπ λ. 

4497/2017, ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ αίηεζε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Πξέβεδαο ζην Τκήκα Δκπνξίνπ & Τνπξηζκνύ (Σπειηάδνπ 8 - Πξέβεδα). 

 Η αλσηέξσ αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ζηνλ Γήκν κόληκεο θαηνηθίαο ηνπ 

παξαγσγνύ. Σηελ πεξίπησζε απηή ν Γήκνο κόληκεο θαηνηθίαο ππνρξενύηαη 

λα δηαβηβάζεη ηελ αίηεζε ηνπ παξαγσγνύ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα 

Πξέβεδαο. 

Φξνληθό δηάζηεκα ππνβνιήο αηηήζεσλ: Σεηάρηε 15/09/2021 έως θαη Σρίηε  

05/10/2021. 

Τα απαηηούκελα δηθαηοιογεηηθά είλαη ηα αθόινπζα: 

1. Αίηεζε (Σπλεκκέλν Υπόδεηγκα). 

2. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο. 

3. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν όισλ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζειίδσλ ηεο άδεηαο 

ηνπ πσιεηή ιατθώλ αγνξώλ. 
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4. Υπεύζπλε δήισζε κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ν 

παξαγσγόο πσιεηήο ιατθώλ αγνξώλ δειώλεη ππεύζπλα ηα ζηνηρεία πνπ 

δηακνξθώλνπλ ηελ βαζκνινγία ηνπ (Σπλεκκέλν ππόδεηγκα). 

Αλ ππάξρνπλ παξαγσγνί πσιεηέο πνπ δηεθδηθνύλ ζέζε ζηελ ίδηα ιατθή 

αγνξά θαη δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζνύλ όια ηα αηηήκαηα, ηόηε πξνθξίλεηαη 

απηόο πνπ ζπγθεληξώλεη ηα πεξηζζόηεξα κόξηα, ζύκθσλα κε ην ζύζηεκα 

κνξηνδόηεζεο όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 33 θαη ην Παξάξηεκα Γ΄ λόκνπ 

4497/2017. 

Σε πεξηπηώζεηο ηζνβαζκίαο κεηαμύ ησλ παξαγσγώλ πσιεηώλ πξνθξίλνληαη 

όζνη έρνπλ πςειόηεξε βαζκνινγία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα θαηά ζεηξά: 

1. Έιιεηςε παξαβαηηθόηεηαο. 

2. Δληνπηόηεηα. 

3. Ηιηθία δηθαηνύρνπ. 

4. Παιαηόηεηα άδεηαο. 

Σε πεξίπησζε εθ λένπ ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμύ ησλ 

ηζνβαζκνύλησλ. 

Όια ηα αλσηέξσ πνζνηηθά ζηνηρεία αθνξνύλ ηελ θαηάζηαζε ησλ δηθαηνύρσλ, 

όπσο δηακνξθώλεηαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ 

παξαγσγνύ ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο ή ζην δήκν κόληκεο θαηνηθίαο ηνπο, θαηά 

πεξίπησζε (ειηθία, παιαηόηεηα άδεηαο θ.ιπ.). 

Γηα ηελ παιαηόηεηα ηεο άδεηαο ππνινγίδεηαη ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί 

κεηαμύ ηεο εκεξνκελίαο έθδνζεο άδεηαο, θαηά κήλα θαη έηνο θαη ηεο 

εκεξνκελίαο αλαθνίλσζεο ησλ πξνο πιήξσζε ζέζεσλ, θαηά κήλα θαη έηνο. 

Αλ ε άδεηα κεηαβηβάζζεθε ζηνλ δηθαηνύρν, σο εκεξνκελία έλαξμεο νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία κεηαβίβαζεο. Μπνξεί γηα ην θξηηήξην απηό λα απνδίδνληαη κόξηα 

κε ηε κνξθή δεθαδηθνύ αξηζκνύ, κε ζηξνγγπινπνίεζε ζην δεύηεξν δεθαδηθό 

ςεθίν. 

Όζνλ αθνξά ην θξηηήξην ηεο έιιεηςεο παξαβαηηθόηεηαο, σο θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία γηα «ηειεπηαίν έηνο» νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

ηνπ παξαγσγνύ ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο ή ζην δήκν κόληκεο θαηνηθίαο ηνπο, 

θαηά πεξίπησζε. Σε πεξίπησζε πνπ έρεη αζθεζεί θαηά ηεο απόθαζεο 



επηβνιήο θύξσζεο πξνζθπγή ιακβάλεηαη ππόςε, κόλν αλ έρεη εθδνζεί 

απόθαζε επί ηεο ππνβιεζείζαο πξνζθπγήο 

Αθνινπζεί ν πίλαθαο ζέζεσλ παξαγσγώλ πσιεηώλ ιατθώλ αγνξώλ ζηε 

λεντδξπζείζα Λατθή Αγνξά Πξέβεδαο αλά πσινύκελν είδνο: 

          ΝΔΔ ΘΔΔΗ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΠΩΛΖΣΔ ΛΑΗΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

        ΣΖΝ ΝΔΟΗΓΡΤΘΔΗΑ ΛΑΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΠΡΔΒΔΕΑ (Κάζε άββαηο) 

                   Πωιούκελο είδος Αρηζκός Θέζεωλ 

Οπσξνθεπεπηηθά 13 

Διηέο, θαξύδηα, θάζηαλα, όζπξηα 1 

Διαηόιαδν ζπζθεπαζκέλν όπσο νξίδεηαη 

Σηνλ Καλνληζκό 29/2012 θαη ηελ  

323902/18.9.2009 θνηλή απόθαζε ησλ 

 Υπνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη  

Οηθνλνκηθώλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη  

Τξνθίκσλ (Β΄2026) 

1 

Μέιη ηππνπνηεκέλν 2 

Νσπά αιηεπηηθά πξντόληα ζάιαζζαο, 

γιπθώλ πδάησλ, πδαηνθαιιηέξγεηαο  
2 

Οπσξνθεπεπηηθά βηνινγηθήο παξαγσγήο 2 
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