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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για τη χορήγηση αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εµπορίου στην Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α´/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Το Π.∆. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α´/27-12-2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας»  
3. Την αρίθµ. 8909/362/02-02-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 510/Β/29-02-2012) 
«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες ?.» 
4. Τα άρθρα 22, 23 και 25 του κεφ. ΣΤ΄ «Υπαίθριο πλανόδιο και στάσιµο εµπόριο» του Ν. 4264/2014 «Άσκηση 
εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/τ.α΄/25-05-2014). 
5. Το µε αρίθµ.πρωτ. 2460/19-02-2016 (Α∆Α 7ΦΩ6ΩΨΛ-ΧΟ3) έγγραφο του ∆ήµου Αµυνταίου µε την 
συνηµµένη σε αυτό  8/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµυνταίου. 
6. Το µε αρίθµ.πρωτ. 7353/05-05-2016 (Α∆Α 67∆ΠΩΗΙ-3Κ∆) έγγραφο του ∆ήµου Φλώρινας µε την συνηµµένη 
σε αυτό  109/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Φλώρινας  
7.    Την µε αριθµ. πρωτ. 639/13-6-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας  [Α∆Α: ΩΛ217ΛΨ-Π6Μ],  
σχετικά µε την έγκριση χορήγησης αδειών άσκησης υπαιθρίου εµπορίου για το έτος 2017, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

Τη χορήγηση συνολικά δέκα (10)  Αδειών Υπαιθρίου Πλανόδιου Εµπορίου στην 
Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας και συγκεκριµένα: 

 
-  εφτά (7) άδειες  για πώληση νωπών οπωροκηπευτικών, 
- δυο (2) άδειες για πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, 

ιχθυοκαλλιέργειας) και 
- µια (1)  άδεια  για πώληση βιοµηχανικών προϊόντων (λευκών ειδών, ειδών ρουχισµού, υπόδησης, 

χαρτικών ειδών παντοπωλείου κ.τ.λ.) 
Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται µε απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας, (παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014 - ΦΕΚ 
118/2014 τεύχος Α’). 
 
 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 7 του Ν.4403/2016, αναστέλλεται έως 30/06/2017 η έκδοση 
χορήγησης αδειών πλανοδίου εµπορίου παροχής γευµάτων (τύπου καντίνα). 
 

Ταχ. ∆.νση:              ∆ιοικητήριο 

Ταχ.Κώδικας                 53100-ΦΛΩΡΙΝΑ 
Πληροφορίες               Α.Στεφανάκου -  Μ.Βιολίδου 

Τηλέφωνα:                23853 50534 

FAX: 23853 50532 
e-mail: temp@1184.syzefxis.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ:  Ως Πίνακας Αποδεκτών 
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Β. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου 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 (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 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. 
 

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΦΑΣΗ Α΄: 
 
 Για την απόκτηση άδειας πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου θα πρέπει ο ενδιαφερόµενος να υποβάλλει 
(αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο από αυτό πρόσωπο ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή) στην 
αρµόδια αρχή, αίτηση υπό την µορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, 
ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος και δεν είναι 
συνταξιούχος. Στην περίπτωση επιλογής της ταχυδροµικής αποστολής, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων 
κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των ενδιαφερόµενων. 
Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες µε 
τα οποία αποδεικνύεται ότι είναι άνεργος και ανήκει κατά περίπτωση σε µία από τις κατηγορίες της 
παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014. 
 Συγκεκριµένα: 
1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία) προς την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, µε 
αναφορά στο είδος των προϊόντων που επιθυµεί να πωλεί . 
2. Βεβαίωση ανεργίας, όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
3. Φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητα. 
4. Πιστοποιητικό κατά περίπτωση 

4.1) Για άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον 50% και οι τυφλοί, πιστοποιητικό πρωτοβάθµιας 
Υγειονοµικής Επιτροπής  

4.2) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε τρία τέκνα, πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης  

4.3) Οι ανάπηροι και τα θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82), πιστοποιητικό 
από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή  

4.4) 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, πιστοποιητικό από το οποίο 
αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή  

4.5) Οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο επικυρωµένο 
του ειδικού δελτίου ταυτότητας οµογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο ∆ηµόσιας 
Τάξης  

4.6) Έλληνες Pοµά, βεβαίωση εγγραφής στο δηµοτολόγιο οργανισµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης της Χώρας  

4.7) Άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό απεξάρτηση, 
πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή  
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ΦΑΣΗ Β΄: 
 
 Το δικαίωµα λήψης άδειας, εφόσον εγκριθεί από το Περιφερειακό Συµβούλιο και προκειµένου να 
είναι έγκυρη η διαδικασία, µετά από νεότερη ανακοίνωση του Τµήµατος Εµπορίου – Τουρισµού της ∆/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας, οι  επιλεγέντες δικαιούχοι οφείλουν να προσκοµίσουν τα λοιπά απαραίτητα 
δικαιολογητικά, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης αδείας : 
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. 
Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει επίσης, αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, και της άδειας 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 πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται 
για διάθεση τροφίµων – ποτών. 
 

∆. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

1. «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 τη 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 
∆ηµοτικού 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 ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο 
µέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη». 
2. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού 
Συµβουλίου και ισχύουν εντός της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 
3. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και αντιστοιχεί µία άδεια 
για κάθε φυσικό πρόσωπο. 
4. Προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου είναι να έχει 
πραγµατοποιηθεί δήλωση έναρξης του επιτηδεύµατος του γυρολόγου ή άλλης εµπορικής δραστηριότητας. 
5. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο επιτρέπεται να παραµένει στάσιµος µόνο κατά τη διάρκεια της 
συναλλαγής. 
 
 Ε. ΟΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
 
∆εν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εµπορίου: 
(α)πλησίον καταστηµάτων που διαθέτουν οµοειδή είδη και 
(β) σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά (ΦΑΣΗ Α΄) 
στο Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού  της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Φλώρινας, από τις 03/07/2017 
έως και τις 31/07/2017 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
 
Μετά την πάροδο αυτής της προθεσµίας, οι αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 
Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται τα είδη των εµπορευµάτων προς πώληση και να επισυνάπτονται όλα τα 
απαιτούµενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά. 
Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 
επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προκήρυξη, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο 
Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας (Πτολεµαίων 1, 53100 
Φλώρινα στο τηλ. 2385350534) 
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Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Απόφασης Περιφερειάρχη «για τον καθορισµό του 
αριθµού των αδειών πλανοδίου υπαιθρίου εµπορίου που θα διατεθούν στην Περιφερειακή Ενότητα 
Φλώρινας. 

Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://florina.pdm.gov.gr/, στον πίνακα ανακοινώσεων της  
Περιφερειακής Ενότητα Φλώρινας και των ∆ήµων. 
 
 
                                                                                            Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                                                  Π.Ε. Φλώρινας 
 
 
 
 
 
                                                                                                ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 
 
ΠΙΝΑΚΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας 
2. Γεν. δ/νση ανάπτυξης, ΖΕΠ, 50100 Κοζάνη 
3. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας 
4. ∆ήµος Φλώρινας 
5. ∆ήµος Αµυνταίου 

Με την παράκληση να αναρτηθούν στους οικείους πίνακες ανακοινώσεων των ∆ήµων 
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