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  ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την έκδοση τεσσάρων (04) νέων επαγγελµατικών αδειών πωλητών  
               λαϊκών αγορών από τον ∆. ∆ελφών  της Π.Ε. Φωκίδας για το έτος 2014. 
     
                                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Η  

H ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
 
 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010): «Οργανισµός Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας». 

3. Την αριθµ. πρωτ. (οικ.) 4762/141/14-01-2013 απόφαση Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας (ΦΕΚ. 
175/Β’/31-01-2013): «Ανάθεση άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους 
Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας».   

4. Τις διατάξεις του Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α΄/13-07-1995): «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τους Ν. 3190/22-10-2003 (ΦΕΚ 
249/Α΄/30-10-2003) και Ν. 3377/16-08-2005 (ΦΕΚ 202/Α΄/19-08-2005). 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 51/2006 (ΦΕΚ 53/Α’/13-03-2006): «Όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3769/30-06-2009 (ΦΕΚ 105/Α΄/01-07-2009): «Εφαρµογή της αρχής της 
ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες 
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις». 

7. Τις διατάξεις της αριθµ. Κ1-164/17-01-2011 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 275/Β΄/22-02-2011): «Προσαρµογή 
διατάξεων αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ 
σχετικά µε τις Υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την 
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 
14/02-02-2012/τ.Α΄).  

9. Το µε αριθµό πρωτ. Κ1-961/03-05-2012 (Α∆Α:Β49ΨΦ-ΑΝΧ) έγγραφο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «∆ιευκρινήσεις για την εφαρµογή του 
άρθρου 14 του Ν. 4038/2012».  

10. Την µε αριθµό πρωτ. Α2-2024/16-12-2011 (Α∆Α: 45Ψ4Φ-ΑΙΧ) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε θέµα: «Λειτουργία Λαϊκών Αγορών, των 
Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, αρµοδιότητας κτλ.» 

11. Την µε αριθµό πρωτ. 3289/69215/18-04-2012 (Α∆Α:Β4Ω∆ΟΡ10-ΣΩ6) απόφαση της Γ.Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, περί συγκρότησης επιτροπής  
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για την έγκριση πινάκων δικαιούχων για τη χορήγηση επαγγελµατικών αδειών Λαϊκών 
Αγορών, όπως τροποποιήθηκε µε την µε αριθµό πρωτ. οικ. 9427/220987/23-10-2012 
απόφαση (Α∆Α: Β43ΓΟΡ10-ΚΦ1).     

12. Την µε αριθµό πρωτ. 9187/221012/20-11-2013 (Α∆Α: ΒΛ10ΟΠ10-ΠΚΙ) απόφαση της Γ. Γ. 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας µε θέµα: « Ανώτατος αριθµός 
αδειών λαϊκών αγορών στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας για το έτος 2014».   

 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 
 

Την έκδοση τεσσάρων (04) νέων επαγγελµατικών αδειών στην κατηγορία: «πρωτογενή 
προϊόντα γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και 
ιχθυοκαλλιέργειας», από τον ∆. ∆ελφών  της Π.Ε. Φωκίδας. 
 
       Α) ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Α∆ΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
 
∆ικαιούχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, από τον συνολικό αριθµό των προς 
διάθεση αδειών, είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, 
εφόσον: 

1. Έχουν την ελληνική ιθαγένεια, ή την ιθαγένεια άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε., ή είναι 
οµογενείς Βορειοηπειρώτες, ή οµογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. ή την 
περιοχή του Πόντου, ή είναι Έλληνες Τσιγγάνοι ΡOM που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια 
των Ο.Τ.Α. της χώρας, ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα νόµιµα κι 
αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπόµενη από το 
Π.∆. 150/2006 (ΦΕΚ 160/Α΄) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής.  

2. ∆εν ασκούν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα ή δεν είναι συνταξιούχοι εξ ιδίου 
δικαιώµατος (λόγω γήρατος ή αναπηρίας) από οποιονδήποτε φορέα. 

3. Έχουν συµπληρώσει το 18° έτος. 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
 

α) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς παιδιών µε ειδικές ανάγκες και γονείς που 
προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές 
ανάγκες εξάρτησης. 

β) Μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και 
γονείς µε τρία τέκνα. 

γ) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ανάπηροι που µπορούν να ασκήσουν επάγγελµα, 
εφόσον δε λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα. 

δ) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), άτοµα απεξαρτηµένα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. 
ε) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς 

παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο. 
στ)Μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πρόσωπα τα οποία, κατά τα τρία  τελευταία 

χρόνια εργάστηκαν, αποδεδειγµένα, ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών ή είναι κάτοχοι 
άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου. 

ζ) Μέχρι ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), πρόσωπα τα οποία ασκούσαν εµπορία κατά το κύριο 
επάγγελµα κι αδυνατούν να συνεχίσουν την άσκησή της, για λόγους νοµικούς και 
οικονοµικούς, εφόσον έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας. 

η) Μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%)Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα 
δηµοτολόγια των Ο.Τ.Α. της χώρας. 

                                        
     Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται µε κλήρωση στην οποία µετέχουν όσοι έχουν υποβάλει 

αίτηση και είναι άνεργοι. 
      Κλήρωση διενεργείται όταν ο αριθµός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά 

κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων. 
                                                                               - / -  
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     Γ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
     Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης στην 
οποία θα πρέπει να αναφέρουν ότι δεν ασκούν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα πλην 
εκείνης του επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών. 
 

1) Στοιχεία αποδεικτικά της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτησή τους και ειδικότερα:  
1.1. Οι άνεργοι, κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. που δεν έχει λήξει, ή βεβαίωση της οικείας 

∆.Ο.Υ. περί µη άσκησης εµπορικής δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης 
της αίτησης, ή θεωρηµένο βιβλιάριο του Ο.Γ.Α., ή βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενηµερότητας του Ο.Γ.Α. 

1.2. Οι υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας 
που να αποδεικνύει τουλάχιστον τριετή εργασία στη θέση υπαλλήλου πωλητή λαϊκών 
αγορών. 

1.3. Οι πλανόδιοι έµποροι, πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας κι αντίγραφο  
νόµιµα εκδοθείσας άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου. 

1.4. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς µε τρία παιδιά, πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης. 

1.5. Οι ανάπηροι, πιστοποιητικό αναπηρίας. 
1.6. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ή οι γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες (νοητική 

υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης), 
πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή. 

1.7. Οι οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οι οµογενείς παλιννοστούντες που προέρχονται 
από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο, αντίγραφο επικυρωµένο του ειδικού δελτίου 
ταυτότητας οµογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. 

1.8. Τα πρόσωπα που ασκούσαν εµπορία κατά κύριο επάγγελµα κι αδυνατούν να 
συνεχίσουν για νοµικούς και οικονοµικούς λόγους την άσκησή της, κάθε τύπου 
αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι βρίσκονται σε κατάσταση 
αδυναµίας συνέχισης της δραστηριότητας. 

1.9 . Οι Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ, επικυρωµένο αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας 
και βεβαίωση εγγραφής στα δηµοτολόγια των Ο.Τ.Α. της χώρας.  

  
2)  Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν επίσης να επιδείξουν τη φορολογική δήλωση και τα αντίστοιχα 

εκκαθαριστικά σηµειώµατα της ∆.Ο.Υ. για τα εισοδήµατα της τελευταίας τριετίας του / της 
ενδιαφεροµένου /ης, του συζύγου και των προστατευόµενων µελών, ή υπεύθυνη δήλωση 
θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. περί µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής 
δήλωσης. 

 

3)   Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
           
Νέα επαγγελµατική άδεια δεν δικαιούται: 
α) Ο πωλητής, ο οποίος µεταβιβάζει την άδειά του. 
β) Ο πωλητής που αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης, γήρατος, ή αναπηρίας. 
γ) Ο πωλητής, ο οποίος µε αίτησή του παραιτείται της άδειάς του. 
 
 ∆) ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
 

         Η αίτηση υποβάλλεται προς την Τριµελή Επιτροπή του άρθρου 4, παρ. 5 του Ν. 
3377/2005 και κατατίθεται από τον ενδιαφερόµενο αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο 
από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερόµενου 
θεωρηµένη από ∆ηµόσια Αρχή, στο Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης 
Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας (Γιδογιάννου 31, ΑΜΦΙΣΣΑ, 2ος όροφος), στην 
γραµµατέα της επιτροπής, κ. Πούλου Παναγούλα (τηλ. επικοινωνίας: 2265350616). 

             Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούµενα από την προκήρυξη 
δικαιολογητικά και να αναφέρονται τα είδη των προς πώληση εµπορευµάτων και η κατηγορία 
στην οποία ο ενδιαφερόµενος επιθυµεί να συµπεριληφθεί. 
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              Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  Παρασκευή 27/12/2013 έως και ∆ευτέρα 27/01/2014, 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

              Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης, ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 

 
          Ε) ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  
 
         Περίληψη της προκήρυξης θα δηµοσιευτεί σε δυο τοπικές εφηµερίδες, ενώ ολόκληρη η 

προκήρυξη θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
και των ∆ήµων ∆ελφών και ∆ωρίδας, στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 
(www.fokida.gr), ενώ θα διατίθεται και από τη γραµµατεία της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 
4, παρ. 5 του Ν. 3377/2005 (Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού Π.Ε. Φωκίδας, Γιδογιάννου 31, 
ΑΜΦΙΣΣΑ, 2ος όροφος).  
 
 
   

                                                                                                              Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                                                                     Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

 

  

                                                                                                                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ   
1. ∆ήµος ∆ελφών   

33100 - ΑΜΦΙΣΣΑ     
2. ∆ήµος ∆ωρίδας    

33053 - ΛΙ∆ΩΡΙΚΙ   
3. Τριµελής Επιτροπή άρθρου 4, παρ. 5 

                  του Ν. 3377/2005 Αποκ. ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας    
                   Σταλλού 9 – 33100 - ΑΜΦΙΣΣΑ   

4. Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφ. Στερεάς Ελλάδας 
Αρκαδίου 8 – 35100 - ΛΑΜΙΑ                                                                                                         
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