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Πρόσκληση  για τη χορήγηση τριάντα (30) συνολικά  αδειών  υπαιθρίου 
πλανοδίου εµπορίου (επαγγελµατικές)   

 
Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας σύµφωνα µε την αριθµ. 2167/11-05-2016 απόφαση 
(Α∆Α: ΩΝΤΥ7ΛΗ-ΦΣΓ ) πρόκειται να χορηγήσει τριάντα (30) άδειες υπαιθρίου πλανοδίου   
εµπορίου για το έτος 2016. Προς τούτο προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόµενο να υποβάλλει τα 
προβλεπόµενα δικαιολογητικά στη ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας(τµήµα Εµπορίου 
& Τουρισµού για την πρώην επαρχία Λιβαδειάς και Τµήµα Εµπορίου Θηβών για 
την πρώην επαρχία Θήβας)  από 17-05-2016 έως 31-05-2016 
    ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και δεν κατέ-
χουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού 
επαγγέλµατος. Η άδεια χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και µε βάση κοινωνικά κρι-
τήρια σε πρόσωπα που ανήκουν στις  κατηγορίες που περιγράφονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 22 του Ν.4264/2014. 
  Σύµφωνα µε τις  διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014, οι άδειες άσκη-
σης υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας. 
 
 Συγκεκριµένα οι προς χορήγηση άδειες περιγράφονται παρακάτω: 
 
 ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΩΝ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ 

ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑΣ –ΕΙ∆Η ΠΩΛΗΣΗΣ 

                4           οπωρολαχανικά  
Π.Ε.      
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

               6 αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, 
γλυκών υδάτων ιχθυοκαλλιερ-
γειών  

                6 είδη ρουχισµού και είδη προικός 
                2 κινητές καντίνες 
                4 είδη  οικιακής χρήσης –ψιλικών 
                4 λουκουµάδες, σακχαρώδη είδη, 

συσκευασµένα προϊόντα σοκολα-
τοποϊίας-καραµελοποιίας , µαλλί 
της γριάς , ξηρούς καρπούς  
, κάστανα και καλαµπόκια  

                4 Προϊόντα µελιού , οίνου , ελιάς , 
οπωροκηπευτικών και οσπρίων  

Σύνολο               30  
 
 
                                                                                Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
 
 
 
 
                                                                                     ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ 



 

 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  

1. Γραφείο  Περιφερειάρχη 
2. Γραφείο  Εκτελεστικού Γραµµατέα 
3. Γενική ∆/νση Ανάπτυξης 
4. ∆ήµους Π.Ε. 
5. Μ.Μ.Ε. 
6. Τµήµα Πληροφορικής Π.Ε. Βοιωτίας για ανάρτηση στην ιστοσελίδα   
7. Πίνακα Ανακοινώσεων    
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