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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  Π.Δ.  ΦΘΗΧΣΗΓΑ 
Σκήκα: Δκπνξίνπ θαη Σνπξηζκνύ  

 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  ΣΟ  ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ                                                            

         
Λακία        03/04/2017 
Αξηζ. Πξση.:Φ.40.Γ/νηθ./1491                        

  
Σαρ. Γ/λζε              : Τςειάληε 1 

Σαρ. Κώδηθαο : 351 31  ΛΑΜΗΑ 

Πιεξνθνξίεο : Βαζηιηθή Κνληνγεώξγνπ  
Αξ. ηει.        : 22313 51274,51269 

Αξ. FAX       : 22313 51260 

E-mail           : danap-fth@pste.gov.gr 
 

                                                              ΠΡΟΚΛΖΖ 

γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε είθνζη  (20) ζπλνιηθά  επαγγεικαηηθώλ αδεηώλ   

ππαηζξίνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ ,γηα ην έηνο 2017. 
 

       Ζ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Φζηώηηδαο  ζύκθσλα κε ηελ αξ. Φ.40.Γ.1026/13-03-2017  (ΑΓΑ65Υ57ΛΖ-
ΓΦΛ) απόθαζε πξόθεηηαη λα ρνξεγήζεη είθνζη (20) ζπλνιηθά  άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ πιαλνδίνπ 
εκπνξίνπ  γηα ην έηνο 2017 ,όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα :  
 

Π.Δ. 
ΦΘΗΧΣΗΓΑ  

ΑΡΗΘΜΟ ΑΓΔΗΧΝ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ  
ΠΛΑΝΟΓΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ  

             
           ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ – ΔΗΓΖ ΠΧΛΖΖ  

 
 

 
 
 
 
 

Πέληε  (5) 
 

Πξσηνγελή πξντόληα γεο   

Πέληε (5) 
 

Αιηεπηηθά πξντόληα ζάιαζζαο, ηρζπνθαιιηεξγεηώλ   

Σξείο  (3) 
 

Δίδε πξνηθόο, έλδπζεο, ππόδεζεο  

Σξείο (3) Μέιη –Ξεξνί Καξπνί –Πνπ-Κόξλ Παγσηά –Εαραξώδε πξντόληα  
 

Γύν(2) 
 

Δίδε παληνπσιείνπ –ηξόθηκα ,ραξηηθά  

Γύν (2) 
 

Δίδε ιατθήο ηέρλεο –Υεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο 

  
 ΤΝΟΛΟ 
 

      
              ΔΗΚΟΗ (20)  

 

    
         Πξνο ηνύην πξνζθαιεί  θάζε ελδηαθεξόκελν λα ππνβάιεη  κε αίηεζή ηνπ ,ηα  παξαθάησ αλαθεξόκελα  
δηθαηνινγεηηθά, ζηε Γηεύζπλζε  Αλάπηπμεο Π.Δ. Φζηώηηδαο ,Τςειάληε  1, Λακία , ηει. 22313 51274 θαη 
22313 51273   από  05/04/2017  έσο  θαη  28/04/2016.  

1. Πηζηνπνηεηηθό αλεξγίαο  
2. Φσηναληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο  
3. Φσηναληίγξαθν Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο  
4. Τπεύζπλε Γήισζε   ζηελ νπνία ν/ε  αηηώλ/νύζα δειώλεη όηη δελ θαηέρεη ν ίδηνο, ν/ε ζύδπγνο θαη ηα 

ηέθλα απηνύ, άιιε δηνηθεηηθή άδεηα άζθεζεο βηνπνξηζηηθνύ επαγγέικαηνο 
5. Λνηπά  πηζηνπνηεηηθά από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο κε ηα νπνία απνδεηθλύεηαη   θαηά πεξίπησζε όηη     

αλήθεη ζε κία από ηηο θαηεγνξίεο  : 
α)  άηνκα κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50%) θαη  ηπθινί, 
β)  πνιύηεθλνη θαη ηα ηέθλα απηώλ, θαζώο θαη  γνλείο κε ηξία ηέθλα, 
γ)  αλάπεξνη θαη ζύκαηα εηξεληθήο πεξηόδνπ ηνπ λ. 1370/1944(Α΄ 82), 
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δ)  γνλείο αλήιηθσλ ηέθλσλ κε αλαπεξία θαη ζε γνλείο πνπ πξνζηαηεύνπλ άηνκα κε λνεηηθή  

   αλαπεξία, απηηζκό, ζύλδξνκν down, εγθεθαιηθή παξάιπζε, βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο    
θαη πνιιαπιέο αλάγθεο εμάξηεζεο, 

     ε)  νκνγελείο Βνξεηνεπεηξώηεο θαη νκνγελείο παιηλλνζηνύληεο, 
ζη) Έιιελεο Pνκά πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηα δεκνηνιόγηα ησλ ΟΣΑ   ηεο   ρώξαο, 

     δ)  άηνκα απεμαξηεκέλα από εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο θαη άηνκα ππό απεμάξηεζε . 
  

  Δπηζεκαίλεηαη όηη δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ θπζηθά πξόζσπα πνπ είλαη άλεξγα θαη δελ 
θαηέρνπλ ηα ίδηα, ν/ε ζύδπγνο ή ηα ηέθλα απηώλ άιιε δηνηθεηηθή άδεηα άζθεζεο βηνπνξηζηηθνύ 
επαγγέικαηνο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαη κε βάζε θνηλσληθά θξηηήξηα ζε 
πξόζσπα πνπ αλήθνπλ ζηηο  θαηεγνξίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ 
Ν.4264/2014. Δπίζεο ζύκθσλα  κε ηηο  δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4264/2014, νη άδεηεο 
άζθεζεο ππαηζξίνπ πιαλνδίνπ εκπνξίνπ ηζρύνπλ εληόο ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. 

 
                                                                             Ο   ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ   

         Δ.Γ. : 
      - Φ.40.Γ 
                          

                                    
                                                                             ΔΤΘΤΜΗΟ   Κ.   ΚΑΡΑΨΚΟ 

   
       ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ:  

1. Γξαθείν  Αληηπεξηθεξεηάξρε Π.Δ. Φζηώηηδαο 
(γηα ηελ απνζηνιή Γειηίνπ Σύπνπ ζηα ηνπηθά Μ.Μ.Δ) 

2. Γξαθείν  Δθηειεζηηθνύ Γξακκαηέα 
3. Γεληθή Γ/λζε Αλάπηπμεο 
4. Γ/λζε Γηα Βίνπ Μάζεζεο ,Απαζρόιεζεο ,Δκπνξίνπ &Σνπξηζκνύ  
5. Πίλαθα αλαθνηλώζεσλ Π.Δ Φζηώηηδαο  
6. Πίλαθα αλαθνηλώζεσλ Γ/λζεο Αλάπηπμεο Π.Δ. Φζηώηηδαο  
7. Γ/λζε Γηαθάλεηαο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

8.  Π.Δ. Φζηώηηδαο γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα  ηεο Π..Δ. 
 7. Γήκνπο Π.Δ. Φζηώηηδαο  

(γηα αλάξηεζε ζηνπο  νηθείνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ  
  θαη ζηηο νηθείεο ηζηνζειίδεο ) 
 
 
 

    

ΑΔΑ: ΨΒΑΨ7ΛΗ-1ΕΓ


		2017-04-03T13:12:00+0300
	Athens


		2017-04-03T13:20:48+0300
	ELENI BOUROUNI




