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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΛΑΝΟΔΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2. Την αριθ. 6405/19-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας (ΦΕΚ 563/Β/11-2-2022) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών
δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις
στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 207), όπως ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ. 9181/01-02-2022 (ΦΕΚ 433/Β/07-02-2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων – «Συνδυασμοί προϊόντων που πωλούνται στο υπαίθριο εμπόριο, αλλαγές και
προσθήκες προϊόντων, στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα που αναρτάται στο σημείο
πώλησης και αντιστοίχιση ειδών παλαιότερων ρυθμίσεων που πωλούνται από επαγγελματίες
πωλητές.».
5. Την υπ’ αριθμ. 18982/22-02-2022 (ΦΕΚ 925/Β/01-03-2022) κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Είδη πώλησης για τους
παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου.».
6. Την υπ’ αριθμ. 55332/27-05-2022 (ΦΕΚ 2660/Β/30-05-2022) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων – «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την
ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή
δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 21061/2502-2022 (Β’ 980) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».
7. Την αρ. 243/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ Ω2ΖΟ7ΛΨΦΔΩ) «Καθορισμός Ανώτατου Αριθμού Αδειών Παραγωγών Πωλητών που μπορούν να διατίθενται
για την Άσκηση Πλανόδιου Εμπορίου και Ετήσιου Τέλους Δραστηριοποίησης Παραγωγών και
Επαγγελματιών Πωλητών Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου για την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας».

A∆A: ΩΝΧΒ7ΛΨ-Υ∆3

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη χορήγηση σαράντα (40) νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και δικαιώματος πλανόδιας
δραστηριοποίησης σε επαγγελματίες πωλητές, που εμπίπτουν, υποχρεωτικά, στις ακόλουθες
κατηγορίες:
Κατηγορία Α: Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα), κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας,
μελισσοκομίας, δεκαπέντε (15) νέες άδειες
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
α) Καρποί δένδρων,
β) κηπευτικά προϊόντα,
γ) λαχανικά,
δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα,
άνθη κολοκυθιού,
ε) συσκευασμένο ελαιόλαδο,
στ) εμφιαλωμένος οίνος,
ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλέπονται
από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή, όπως
γαλακτοκομικά, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα.
η) αυγά,
θ) νωπά και κατεψυγμένα σφάγια πουλερικών και κουνελιών,
ι) αλλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος
ια) γαλακτοκομικά προϊόντα,
ιβ) τυποποιημένο μέλι,
ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη,
ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης.
Κατηγορία Β. Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, τρεις (3) νέες
άδειες
Κατηγορία Γ. Είδη Κηπουρικής, δύο (2) νέες άδειες
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν έχει
υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,
β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια
οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,
γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας,
Κατηγορία Δ. Βιομηχανικά είδη πέντε (5) νέες άδειες
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης
νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά μέρη (faux bijoux),
λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά
είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, εκκλησιαστικά είδη, είδη
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ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το
μέτρο και άλλα είδη χαρτιού,
Κατηγορία Ε. Κινητές Καντίνες δεκαπέντε (15) νέες άδειες
Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή εγκατάσταση έψησης,
χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.
Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου που δραστηριοποιούνται στο
πλανόδιο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται σε μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες Α έως Ε
ή συνδυαστικά στις κατηγορίες Α και Γ της ίδιας παραγράφου.

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα στα
οποία δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
Η άδεια επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο είναι προσωποπαγής και χορηγείται για την
πώληση ειδών που δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
Αν δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι πωλητές συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μορίων
προτεραιότητας, η χορήγηση της άδειας γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα και
ευθύνη της αρμόδιας για την έκδοση της προκήρυξης αρχής.
Άδειες, οι οποίες μένουν αδιάθετες μετά το πέρας της διαδικασίας χορήγησής τους κατόπιν έκδοσης
προκήρυξης, επαναπροκηρύσσονται εντός τριμήνου από το πέρας της διαδικασίας για το σύνολο του
προβλεπόμενου χρόνου.
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Για την έκδοση και τη χορήγηση, σε φυσικό πρόσωπο, άδειας παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο
εμπόριο, απαιτείται:
Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, στην οποία περιλαμβάνονται:






τα στοιχεία ταυτότητας,
ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποψηφίου,
ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του υποψηφίου,
τα πωλούμενα είδη,
υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια
υπαίθριου εμπορίου.

Συνημμένα, με την παραπάνω αίτηση, απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών και
στοιχείων:
α) τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των κριτηρίων μοριοδότησης, σύμφωνα με τον
πίνακα του κεφαλαίου Γ της παρούσης.
β) ισχύον αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170),
γ) ισχύον αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α' 73), που έχει
εκδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση
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καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης
τηρούνται
Εφόσον η αίτηση του υποψήφιου εγκριθεί και πριν την έκδοση – χορήγηση της νέας άδειας, απαιτείται
η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών και στοιχείων:
α) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής
δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(TAXIS),
β) άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε
ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),
γ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β' 1199)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, (αφορά στις κατηγορίες Α,Β,Ε)
δ) τον αριθμό μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.) για τους υπόχρεους εγγραφής σε
αυτό, (αφορά στην κατηγορία Α)
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ
≥ 12 μήνες

20 μόρια

< 12 μήνες

10 μόρια

ΑΣΤΕΓΙΑ
Κατοχή πιστοποιητικού αστεγίας για χρόνο άνω των δύο (2) ετών

10 μόρια

ΗΛΙΚΙΑ
< 30 ετών

25 μόρια

30 35 ετών

15 μόρια

>35 ετών

5 μόρια

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ(εφόσον ο άλλος γονέας δεν έχει άδεια υπαίθριου εμπορίου)
≥4 τέκνα

20 μόρια

3 τέκνα

10 μόρια

2 τέκνα

5 μόρια

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Μοναδικός κηδεμόνας μονογονεϊκής οικογένειας ή προστάτης οικογένειας

10 μόρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (από ελληνικό ή ισότιμο
αναγνωρισμένο
εκπαιδευτικό
ίδρυμα της εκπαίδευσης
αλλοδαπής)
Κατοχή
τίτλου σπουδών
δευτεροβάθμιας
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ:

15 μόρια
5 μόρια

100 ΜΟΡΙΑ

Δ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
1. Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο, επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της
συναλλαγής.
2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω
των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
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υπάρχει αναρτημένος κατάλογος με τις δημοτικές κοινότητες, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση
πλανόδιου εμπορίου.
3. Κάθε πωλητής δεν μπορεί να κατέχει περισσότερα από ένα (1) δικαιώματα δραστηριοποίησης στο
πλανόδιο εμπόριο σε κάθε Περιφέρεια και δεν μπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από τρεις
(3) Περιφέρειες.
4. Η άδεια επαγγελματία πλανοδίου εμπορίου ισχύει για πέντε (5) έτη.
5. Για τη δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εμπόριο καταβάλλεται τέλος δραστηριοποίησης. Με την αριθ.
243/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, το τέλος καθορίστηκε στο
ποσό των πέντε (5) € / μήνα δραστηριοποίησης.
Ε. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 13/10/2022 και ώρα 7:00 π.μ. έως και 11/11/2022 και ώρα 23:59
μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος για το υπαίθριο εμπόριο
www.openmarket.mindev.gov.gr, όπου ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται με τους κωδικούς taxisnet.
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα, από την προκήρυξη, δικαιολογητικά.
Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά με ευθύνη του αιτούντος και η αρμόδια Υπηρεσία δεν δύναται
να παρέχει καμία διευκρίνιση για την συμπλήρωσή της.
Οδηγίες, σχετικά με τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, παρέχονται στο εγχειρίδιο εφαρμογής της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας openmarket, στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αυτές ελέγχονται από την τριμελή
γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης και εκδίδεται η απόφαση.
Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο
συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η απόφαση της αρμόδιας αρχής επί της ένστασης εκδίδεται εντός
δέκα (10) ημερών από την άσκησή της. Κατά της απόφασης επί της ένστασης μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 63 έως 70 του
ν. 2717/1999 (Α' 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.
ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος για το
υπαίθριο εμπόριο, του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: www.openmarket.mindev.gov.gr,
καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: www.pdm.gov.gr
Ο
Περιφερειάρχης
Δυτικής Μακεδονίας
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