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ΔΗΖΓΖΖ
ΘΔΜΑ :« Δηζήγεζε γηα ηε ρνξήγεζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ γηα
ην έηνο 2017 ζηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο ».

χκθσλα κε ην άξζξν 22 ,παξ 4 ηνπ Ν.4264/2014 (ΦΔΚ 118/η.Α`/15-05-2014) «Άζθεζε
εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο θαηαζηήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο», νη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ
πιαλφδηνπ εκπνξίνπ ρνξεγνχληαη κε απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ θαη ηζρχνπλ εληφο ησλ
νξίσλ ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο .Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ είλαη πξνζσπνπαγείο
θαη ακεηαβίβαζηεο .
χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ίδηνπ λφκνπ «άδεηα άζθεζεο δξαζηεξηφηεηαο
πσιεηή ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ ή πιαλφδηνπ εκπνξίνπ δηθαηνχληαη θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία είλαη άλεξγα
θαη δελ θαηέρνπλ ηα ίδηα, ν/ε ζχδπγνο ή ηα ηέθλα απηψλ άιιε δηνηθεηηθή άδεηα άζθεζεο βηνπνξηζηηθνχ
επαγγέικαηνο. Ζ άδεηα απηή ρνξεγείηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη κε βάζε θνηλσληθά θξηηήξηα, ζε
πξφζσπα πνπ αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:
(α) κέρξη πνζνζηφ δψδεθα ηνηο εθαηφ (12%), ζε άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50%) θαη ζε
ηπθινχο,
(β) κέρξη πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%), ζε πνιχηεθλνπο θαη ηα ηέθλα απηψλ, θαζψο θαη ζε γνλείο
κε ηξία ηέθλα,
(γ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ζε αλάπεξνπο θαη ζχκαηα εηξεληθήο πεξηφδνπ ηνπ λ.
1370/1944 (Α΄ 82),
(δ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζε γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε αλαπεξία θαη ζε γνλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκφ, ζχλδξνκν down, εγθεθαιηθή παξάιπζε, βαξηέο θαη
πνιιαπιέο αλαπεξίεο θαη πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο,
(ε) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%), ζε νκνγελείο Βνξεηνεπεηξψηεο θαη νκνγελείο παιηλλνζηνχληεο,
(ζη) κέρξη πνζνζηφ επηά ηνηο εθαηφ (7%) ζε Έιιελεο Pνκά πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα δεκνηνιφγηα ησλ
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο,
(δ) κέρξη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ζε άηνκα απεμαξηεκέλα απφ εμαξηεζηνγφλεο νπζίεο θαη άηνκα
ππφ απεμάξηεζε».
χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν.4264/2014 « Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, ν
ελδηαθεξφκελνο ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή αίηεζε ππφ ηελ κνξθή ππεχζπλεο δήισζεο, ζηελ νπνία
δειψλεη φηη δελ θαηέρεη ν ίδηνο, ν/ε ζχδπγνο θαη ηα ηέθλα απηνχ, άιιε δηνηθεηηθή άδεηα άζθεζεο
βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο. Δθηφο απφ ηελ ππεχζπλε δήισζε, ν ελδηαθεξφκελνο θαηαζέηεη
πηζηνπνηεηηθά απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο κε ηα νπνία απνδεηθλχεηαη θαηά πεξίπησζε φηη είλαη άλεξγνο
θαη αλήθεη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 22» Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο
ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ νη ελδηαθεξφκελνη πξνζθνκίδνπλ ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηα παξαθάησ
δηθαηνινγεηηθά:
α) βεβαίσζε ηεο νηθείαο Γεκφζηαο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Γ.Ο.Τ.) πεξί ππνβνιήο δήισζεο έλαξμεοάζθεζεο επηηεδεχκαηνο, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4045/1960 (Α΄ 47) θαη 1642/1986 (Α΄ 125),
β) πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα γηα ηελ εγγξαθή ζε απηφλ,
γ) βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη φηη ν ελδηαθεξφκελνο ηεξεί
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ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο πγεηνλνκηθήο λνκνζεζίαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλπνηψλ,
δ) δχν (2) πξφζθαηεο θσηνγξαθίεο ηνπ.
Ο ελδηαθεξφκελνο επηδεηθλχεη επίζεο, ηελ άδεηα θπθινθνξίαο, ηελ άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη γηα ην φρεκα πνπ ηπρφλ πξφθεηηαη λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο θαη βηβιηάξην πγείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη
γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ – πνηψλ.
χκθσλα κε ηελ αξ. 77/2015 απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ κεηαβηβάζηεθε ε
αξκνδηφηεηα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ππαίζξηνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ απφ ην Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο .
Με ηελ .Φ.40.Γ. 1026/13-04-2017 απφθαζε (ΑΓΑ: 65Υ57ΛΖ-ΓΦΛ) ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ.
Φζηψηηδαο θαζνξίζηεθε ν αλψηαηνο αξηζκνχ άδεηψλ άζθεζεο ππαηζξίνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ γηα ην
έηνο 2017 γηα ηελ Π.Δ. Φζηψηηδαο .
χκθσλα κε ηελ αξ.Φ.40.Γ/νηθ.1491/03-04-2017 (ΑΓΑ ΦΒΑΦ7ΛΖ-1ΔΓ) πξφζθιεζε γηα ηελ
ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε είθνζη (20) ζπλνιηθά αδεηψλ ππαηζξίνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ
ππνβιήζεθε εκπξφζεζκα θαη ζπλνδεπφκελε απφ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά νη παξαθάησ
αηηήζεηο .
1) Ζ απφ 24/04/2017 αίηεζε ηεο Ησάλλαο Σζαθίξε ηνπ Παληειή θαηνίθνπ Αλζήιεο .
2) Ζ απφ 26/04/2017 αίηεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Εαθεηξφπνπινπ ηνπ Ησάλλε ,θαηνίθνπ Αλζήιεο
χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη κεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ αηηήζεσλ
θαη ησλ ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ
ΔΗΖΓΟΤΜΑΣΔ
1. Σελ έγθξηζε ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ ,επεηδή πιεξνχληαη φιεο
νη λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζηελ Ησάλλα Σζαθίξε ηνπ Παληειή γηα ηελ πψιεζε Οηθηαθψλ Δηδψλ θαη Δηδψλ
Πξνηθφο .
2. Σελ έγθξηζε ρνξήγεζεο άδεηαο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ ,επεηδή πιεξνχληαη φιεο νη
λφκηκεο πξνυπνζέζεηο ζηνλ Κσλζηαληίλν Εαθεηξφπνπιν κε ηελ επηζήκαλζε φηη ν αλσηέξσ δελ έρεη
επηιέμεη - πξνζδηνξίζεη κε ηελ αίηεζή ηνπ θαλέλα απφ ηα αληηθείκελα δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ αξ.Φ.40.Γ/νηθ.1491/03-04-2017 (ΑΓΑ ΦΒΑΦ7ΛΖ-1ΔΓ) πξφζθιεζε .
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