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Πρόσκληση
για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση είκοσι (20) συνολικά
επαγγελµατικών αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου για το έτος 2017.
Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.615/14-06-2017
απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας (Α∆Α: Ω0ΑΝ7ΛΗ-∆Λ6) πρόκειται να χορηγήσει
είκοσι (20) άδειες υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου για το έτος 2017.
Συγκεκριµένα οι προς χορήγηση άδειες περιγράφονται παρακάτω:
ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΩΝ
ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

20

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ –
ΕΙ∆Η ΠΩΛΗΣΗΣ
-πλανόδιες καντίνες,
-πρωτογενή προϊόντα γης ,
-είδη αλιείας-ιχθυοκαλλιέργειας,
-είδη παντοπωλείου -τρόφιµαχαρτικά
-είδη προικός ,ένδυσης , υπόδησης
- µέλι- ξηροί καρποί-ποπ κορνζαχαρώδη προϊόντα-παγωτά,
-είδη λαϊκής τέχνης-χειροποίητες
κατασκευές.

Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλλει µε αίτησή του τα παρακάτω προβλεπόµενα δικαιολογητικά στη ∆/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας –Καραϊσκάκη 1 Καρπενήσι ,πληροφορίες στα
τηλ.:2237350763 και 2237350762 από 15-06-2017 έως και 30-06-2017.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση είναι :
1. Πιστοποιητικό ανεργίας
2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος
3. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο/η αιτών δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος , ο/η σύζυγος και τα
τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος.
5. Λοιπά πιστοποιητικά από τις αρµόδιες υπηρεσίες µε τα οποία αποδεικνύεται κατά
περίπτωση ότι ανήκει σε µία από τις κατηγορίες :
α) άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) και τυφλοί,
β) Πολύτεκνοι και τέκνα αυτών , καθώς και γονείς µε τρία τέκνα
γ) Ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 ( Α΄82)
δ) Γονείς ανηλίκων τέκνων µε αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική
αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο DOWN, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές
αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
ε) Οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες
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στ) Έλληνες Ροµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των ΟΤΑ της χώρας
ζ) Άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό εξάρτηση.
Επισηµαίνεται ότι:
∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και δεν κατέχουν 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 κριτήρια 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 άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας
Γραφείο Εκτελεστικού Γραµµατέα
Γενική ∆/νση Ανάπτυξης
∆ιεύθυνση ∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου και Τουρισµού
∆ήµους Π.Ε.Ευρυτανίας.
Μ.Μ.Ε.
Τµήµα Πληροφορικής για ανάρτηση στην ιστοσελίδα
Πίνακα Ανακοινώσεων Π.Ε. Ευρυτανίας

