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ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ 

Θέμα:    « Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ». 

Σχετ.: α) Το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών 
               δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
           
           β)  Την υπ΄ αριθ. 3932/2-6-2016 πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την     
                 χορήγηση είκοσι (20) συνολικά αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.  
            
           γ) Την από 6-6-2017 αίτηση του κ. Ιωάννη Γιασσά του Εμμανουήλ κατοίκου Χαλκίδας 
           δ) Την από 6-6-2017 αίτηση του κ. Singh Swarn του Bhajna κατοίκου Βαθέως Αυλίδας     
           ε) Την από 6-6-2017 αίτηση του κ. Χρήστου Κουλοχέρη του Γεωργίου κατοίκου Χαλκίδας              
         στ) Την από 7-6-2017 αίτηση του κ. Αναστάσιου Καρλή του Χαραλάμπου κατοίκου Ν. Αρτάκης 
           ζ) Την από 9-6-2017 αίτηση της κ. Μαρίας Βαρδή του Αποστόλου κατοίκου Χαλκίδας  
           η) Την από 12-6-2017 αίτηση του κ. Γεωργίου Πάλλη του Αλεξάνδρου κατοίκου Χαλκίδας   
           θ) Την από 12-6-2017 αίτηση του κ. Μιχαήλ Τσομύλη του Νικολάου κατοίκου Χαλκίδας 
            ι) Την από 13-6-2017 αίτηση του κ. Κων/νου Ψαθά του Αθανασίου κατοίκου Χαλκίδας 
          ια) Την από 13-6-2017 αίτηση του κ. Νικόλαου Μπασινά του Ευαγγέλου κατοίκου Ερέτριας 
          ιβ) Την από 14-6-2017 αίτηση του κ. Μηνά Φθηνού του Εμμανουήλ κατοίκου Χαλκίδας 
          ιγ) Την από 14-6-2017 αίτηση της κ. Αθανασίας Ζέμπη του Δημητρίου κατοίκου Καρύστου 
          ιδ) Την από 15-6-2017 αίτηση του κ. Γεώργιου Παριανού του Νικολάου κατοίκου Ερέτριας  
          ιε) Την από 15-6-2017 αίτηση της κ. Γεωργίας Κουτσούπη του Μηνά κατοίκου Χαλκίδας  
        ιστ) Την από 16-6-2017 αίτηση της κ. Βασιλικής Αλεβίζου του Ιωάννη κατοίκου Χαλκίδας 
          ιζ) Την από 16-6-2017 αίτηση του κ. Δημήτριου Πολυζωίδη του Πολυζώη κηδεμόνα του Ιωάννη    
               Πολυζωίδη  κατοίκου Ερέτριας 
          ιη) Την από 16-6-2017 αίτηση του κ. Ανδρέα Καλαμιώτη του Αθανασίου κατοίκου Ερέτριας 
          ιθ) Την από 16-6-2017 αίτηση της κ. Αθηνάς Παριανού του Χρήστου κατοίκου Χαλκίδας 
           κ) Την από 16-6-2017 αίτηση της κ. Δήμητρας Λυμπέρη του Νικολάου κατοίκου Χαλκίδας 
         κα) Την από 16-6-2017 αίτηση του κ. Ευάγγελου Παργιανού του Νεκταρίου κατοίκου Ψαχνών 
         κβ) Την από 16-6-2017 αίτηση του κ. Χρήστου Παργιανού του Αναστασίου κατοίκου Χαλκίδας 
         κγ) Την από 16-6-2017 αίτηση της κ. Μαρίας Καλαμιώτη του Παναγιώτη κατοίκου  
         κδ) Την από 16-6-2017 αίτηση του κ. Χρήστου Μήτρου του Αθανασίου κατοίκου Ερέτριας 
         κε) Την από 16-6-2017 αίτηση της κ. Παρασκευής Μελέτη του Φώτιου κατοίκου Ερέτριας 
       κστ) Την από 19-6-2017 αίτηση της κ. Μαρίας Κατσαρή του Αντωνίου κατοίκου Ερέτριας 
         κζ) Την από 19-6-2017 αίτηση της κ. Σταματίας Λιατίφη του Δημητρίου κατοίκου Ερέτριας 
         κη) Την παρ. 7β του άρθρου 53 του Ν. 4403/ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016. 
         κθ) Την υπ΄ αριθ. 66896/15-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΥ1465ΧΙ8-ΚΞΒ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας   
               Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.                                                   

 

 



 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

1. Με τις ανωτέρω (γ) έως και (κζ) σχετικές αιτήσεις υποβλήθηκαν τα  δικαιολογητικά σε εφαρμογή των   
    άρθρων 22 και 23 του Ν. 4264/2014 και αιτούνται αναλόγως με τα (α) και (β) σχετικά, χορηγήσεις   
    αντίστοιχων αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου.    
     
Το άρθρο 22 του Ν.4264/14 προβλέπει ότι: 

Γενικές ρυθμίσεις 

1. Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται   
    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 και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  
 
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό     
     (50%) και σε τυφλούς, 

(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε 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 Ρομά 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.   

2.  Στην περίπτωση που απομένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται με κλήρωση μεταξύ αυτών     
     που έχουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε   
     συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου  
     στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες   
     που μένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση κατά το επόμενο έτος. Αν ο αριθμός των αιτήσεων  
     που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση  
     αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για την συγκεκριμένη θέση  
     που αντιστοιχεί σε κάθε  άδεια.    
     Η κλήρωση διενεργείται δημόσια μια φορά κάθε χρόνο. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά  
     από πρόταση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της   
     κλήρωσης της προηγούμενης παραγράφου και η συγκρότηση τριμελών επιτροπών διενέργειας της   
     κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας   
     Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη. 

3. Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του  
    καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη,  
    μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
4. Οι μεν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση το δημοτικού  
    συμβουλίου του οικείου Δήμου, οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου   
    χορηγούνται με απόφαση του οικείου 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. 
 
 
 
 



 
5. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο  
    χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης  
    της άδειας, προς την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε: 

α) Φορολογική ενημερότητα. 

β) Ασφαλιστική ενημερότητα. 

    Επίσης, το άρθρο 23 του Ν.4264/14 προβλέπει ότι: 

Άδεια υπαίθριου εμπορίου 

1. Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή    

    αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος   
    και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. 
    Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρμόδιες       
    υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μία από τις   
    κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22. Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην αρμόδια  
    Υπηρεσία: 

 
α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.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.                                                                                                           

     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. 
 

2. Καθιερώνεται ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία   
    έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, ύψος 0,30 μ. και πλάτους 0,20 μ. και χρώμα λευκό και   
    φέρει τα εξής στοιχεία: 

α) Τον αριθμό άδειας και την ημερομηνία έκδοσής της. 

β) Τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, καθώς και τυχόν στοιχεία άδειας παραμονής και αριθμός  
     δημοτολογίου. 

γ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία  
     υπάγεται ο πωλητής. 

δ) Τον αριθμό μητρώου και τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο πωλητής. 

ε) Το συγκεκριμένο χώρο εγκατάστασης του και την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιμο  
     εμπόριο. 

στ) Τα συγκεκριμένα είδη ή υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της δραστηριότητας του πωλητή,    
       το συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν    
      χρησιμοποιεί. 

ζ)  Φωτογραφία του δικαιούχου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια πάνω σε αυτή.  
     Σε περίπτωση  μόνιμης αναπλήρωσης η άδεια φέρει μόνο τη φωτογραφία του προσώπου που  
     αναπληρώνει μόνιμα τον  δικαιούχο.  

η) Ημερομηνία έναρξης και λήξης της διάρκειας της. 

3. Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου και η   
    βεβαίωση του παρόντος νόμου σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε εμφανές   
    σημείο του χώρου ή του εν γένει εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας. 

    
    



 
     
    Επειδή ο αριθμός των αιτήσεων των ανωτέρω ενδιαφερομένων υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό    
    αδειών είκοσι (20) σύμφωνα με την (β) σχετική πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας,    
    για τούτο εισηγούμεθα την έγκριση όσων πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν. 4264/2014 και χορήγηση      
    σε αυτούς των  αδειών άσκησης υπαιθρίου  πλανοδίου εμπορίου.   
  

                   

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗ – ΄Η ΟΧΙ 

 
1. 

Γιασσάς Ιωάννης του Εμμανουήλ 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

Παιχνίδια, 
καλαμπόκια, μαλλί 
της γριάς 

Ο αιτών  καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
2. 

Singh Swarn του Bhajna 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

 
Ψιλικά, εργαλεία 

 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
3. 

 Κουλοχέρης Χρήστος του Γεωργίου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
Κάρτα ανεργίας, τέκνο πολύτεκνης 
οικογένειας 

 
Νωπά ψάρια 

 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
4. 

Καρλής Αναστάσιος του Χαραλάμπους 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

 
Νωπά ψάρια 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
 

5. 

Βαρδή Μαρία του Αποστόλου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
Κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης  

 
 

Νωπά ψάρια 

Η αιτούσα καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
6. 

Πάλλης Γεώργιος του Αλεξάνδρου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

Οπωροκηπευτικά 
   προϊόντα 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
7. 

Τσομύλης Μιχάλης του Νικολάου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

   Οπωροκηπευτικά    
   προϊόντα 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
8.    

Ψαθάς Κων/νος του Αθανασίου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

 
Κινητή Καντίνα 

ΦΕΚ125/Α΄/7-7-2016 
«Τροποποίηση διατάξεων 
του Ν.4264/2014» 
Άρθρο 53 παρ. 7β  
Αναστολή έκδοσης νέων 
αδειών άσκησης υπαίθριου 
εμπορίου, πλανοδίου ή 
στάσιμου, με αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κινητή 
καντίνα έως τις 30-6-2017.  

9. Μπασινάς Νικόλαος του Ευαγγέλου  
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας,  πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης (Τρίτεκνος) 

 
Λουκουμάδες 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

10. Φθηνός Μηνάς του Εμμανουήλ 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

 
Νωπά ψάρια 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

11. Παριανός Γεώργιος του Νικολάου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
Κάρτα ανεργίας με ημερομηνία λήξης 20-5-
2017,πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης Πολύτεκνος 

Οπωροκηπευτικά    
προϊόντα 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας ως 
Πολύτεκνος 

12.  Ζέμπη Αθανασία του Δημητρίου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, δεν έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας,  πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης (Πολύτεκνη)  

Οπωροκηπευτικά    
προϊόντα 

Η αιτούσα δεν καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας διότι 
είναι παραγωγός 



                    

                                                                                    

      

 

                                                                                                                        

                                                                                                                   

  

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗ – ΄Η ΟΧΙ 

 
 

13. 

Κουτσούπη Γεωργία του Μηνά 
Εμπρόθεσμη αίτηση, δεν έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας,  πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης (Πολύτεκνη) 

 
Κινητή Καντίνα 

ΦΕΚ125/Α΄/7-7-2016 
«Τροποποίηση διατάξεων 
του Ν.4264/2014» 
Άρθρο 53 παρ. 7β  
Αναστολή έκδοσης νέων 
αδειών άσκησης υπαίθριου 
εμπορίου, πλανοδίου ή 
στάσιμου, με αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κινητή 
καντίνα έως τις 30-6-2017. 

 
14. 

Αλεβίζου Βασιλική του Ιωάννη 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας,  πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης (Πολύτεκνη) 

 
Νωπά ψάρια 

 

Η αιτούσα καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
15. 

 Πολυζωίδης Δημήτριος του Πολυζώη 
κηδεμόνας του Δημητρίου 
Εμπρόθεσμη αίτηση,  έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

 
Νωπά ψάρια 

 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
16. 

Καλαμιώτης Ανδρέας του Αθανασίου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας δεν κατέθεσε υπεύθυνη 
δήλωση 

Οπωρολαχανικών, 
Ξηρών καρπών 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
 

17. 

Παριανού Αθηνά του Χρήστου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
Κάρτα ανεργίας  δεν  κατέθεσε υπεύθυνη 
δήλωση 

Είδη νεωτερισμού, 
υποδήματα 

Η αιτούσα καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
18. 

Λυμπέρη Δήμητρα του Νικολάου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας  δεν  κατέθεσε υπεύθυνη 
δήλωση 

Οπωροκηπευτικά 
προϊόντα 

Η αιτούσα καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
19. 

Παργιανός Ευάγγελος του Νεκταρίου  
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας  δεν  κατέθεσε υπεύθυνη 
δήλωση 

Οπωροκηπευτικά 
προϊόντα, Είδη 
νεωτερισμού 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
20.    

Παριανός Χρήστος του Αναστασίου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας  δεν  κατέθεσε υπεύθυνη 
δήλωση 

Είδη νεωτερισμού, 
υποδήματα 

 Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

21. Καλαμιώτη Μαρία του Παναγιώτη  
Εμπρόθεσμη αίτηση, δεν έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

 
- 

Η αιτούσα δεν καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

22. Μήτρου Χρήστος του  Αθανασίου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, δεν έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

Οπωρολαχανικά, 
ψιλικά είδη 

Ο αιτών δεν καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
23. 

Μελέτη Παρασκευή του Φωτίου 
Εμπρόθεσμη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας,  

Οπωρολαχανικά, 
ψιλικά είδη 

Η αιτούσα δεν καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

24. Κατσαρή Μαρία του Αντωνίου 
Εκπρόθεσμη αίτηση 

Πρωτογενή προϊόντα 
γης 

Η αιτούσα δεν καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 



 

 

                                                                                                                   

                                                                                                                                          

                                                                                                                   Μ.Ε.Α. 

                                                                                      Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης 
                                                                                                              

                                                                                                     Γεώργιος Μαυρομματάκης 

                                                                                                 Π.Ε. Ηλεκτρ/γων-Μηχ/κων Α΄ β 
 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

             

                                                                                                                                               

  

                                                         

                                                                                                                                                

 

 

     

    

 

                                                                                                                                                                                                  

            

                                                                                                                                                            

25. Λιατίφη Σταματία του Δημητρίου 
Εκπρόθεσμη αίτηση 

Πρωτογενή προϊόντα 
γης 

Η αιτούσα δεν καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 
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