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ΚΟΙΝ.: κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας

ΘΕΜΑ: « Εισήγηση για χορήγηση επαγγελµατικών αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου
Π.Ε. Φωκίδας»

Σύµφωνα µε το άρθρο 22, παρ. 4 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-05-2014): «΄Ασκηση
εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις», οι άδειες άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και ισχύουν εντός
της οικείας Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και
αµεταβίβαστες και αντιστοιχεί µια άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.
Στην παρ. 1 του άρθρου 22 του ιδίου νόµου αναφέρεται ότι δικαιούνται άδεια άσκησης
πωλητή υπαίθριου εµπορίου πλανόδιου και στάσιµου, φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και
δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού
επαγγέλµατος. Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας µε βάση κοινωνικά κριτήρια, σε
πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%)
και σε τυφλούς,
(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε
γονείς πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε τρία τέκνα,
(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του Ν.
1370/1944(Α΄ 82),
(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που
προστατεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση,
βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς
παλιννοστούντες,
(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Pοµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και
άτοµα υπό απεξάρτηση.,
Σύµφωνα µε την αριθµ.77/2015 Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου µε Θέµα:
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συµβούλιο στην Περιφερειακή Επιτροπή
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος,
Σύµφωνα µε την αριθµ πρωτ.825/819(σχετ:581/575/21-04-2016 Απόφαση Αντ/ρχη Π. Ε.
Φωκίδας «Καθορισµός αριθµού αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου για την Π.Ε.
Φωκίδας για το έτος 2016»,
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Σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. οικ.866/865/21-04-2016 «Πρόσκληση για την χορήγηση
έντεκα(11) συνολικά αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου επαγγελµατικές»,
Σύµφωνα µε την ανωτέρω ισχύουσα νοµοθεσία και έπειτα από τον έλεγχο των αιτήσεων και
των συνηµµένων δικαιολογητικών που υπέβαλαν οι ενδιαφερόµενοι στην Υπηρεσία µας εντός
της καθορισµένης προθεσµίας,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Την χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου στους παρακάτω πέντε (5) δικαιούχους
ανά κατηγορία- είδος πώλησης ως εξής:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΕΙ∆Η ΠΩΛΗΣΗΣ

ΚΟΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΤΣΑΓΟΥΡΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΙΩΝ - ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ- ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟΥΡΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΤΡΥΦΩΝΑ

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ- ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ &
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΖΟΥΝ ΨΥΞΗΣ

1.

2.

3.

4.

5.

Οι ανωτέρω άδειες ισχύουν εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Κατά την έκδοση απόφασης
χορήγησης της άδειας οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης
έναρξης − άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α΄47) και 1642/1986 (Α΄
125),
β) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν,
γ) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόµενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται
για διάθεση τροφίµων − ποτών,
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.
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Ο ενδιαφερόµενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του
ενδιαφεροµένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υγείας, εφόσον
πρόκειται για διάθεση τροφίµων– ποτών.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
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