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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
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Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
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Συνεδρίαση 6η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 51/2019 

Σήμερα 05/3/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 60720/27-02-
2019 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά και της από 27-02-2019 ορθής 
επανάληψης αυτής, που κοινοποιήθηκαν νόμιμα, στις 27-02-2019, στην Περιφερειάρχη 
Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 9ο Η.Δ. 

Λήψη απόφασης για την έγκριση της προκήρυξης χορήγησης αδειών επαγγελματιών 
πωλητών υπαίθριου εμπορίου. 
 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα οκτώ (78) παρόντων επί συνόλου 
εκατόν ένα (101) Περιφερειακών Συμβούλων, κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι 
παρόντες και απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ. κ.  Κορωναίου – Καμπά Σοφία, Καπάταης Χρήστος, 
Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης (Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου 
Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σμέρος Ιωάννης 
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
Νικόλαος, Αδαμοπούλου – Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, 
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Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), 
Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη 
Ευαγγελία, Αποστολοπούλου Μαλάμω, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλάκη Άννα, 
Βασιλοπούλου Κυριακούλα (Κορίνα),  Βλάχος Κωνσταντίνος, Βρούστης Αριστείδης, 
Βρύνα Φωτεινή, Γαβράς Παναγιώτης,  Γιαννακάκη Μαρία,  Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανέζη – Λούρα Αναστασία (Σίσσυ), Δανιά Νικολέττα, Δήμου Σταυρούλα, 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζαφειρίου Ελένη, Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος, Θανοπούλου 
Αικατερίνη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κρητικού Αικατερίνη (Κατερίνα), Κωστόπουλος 
Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, 
Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μουλιανάκης Περικλής, 
Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, Νερούτσου Μαρία, Νικηταρά 
Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, 
Πανταζή Σταματία (Ματίνα), Πάντζας Σπυρίδων, Παππά Παναγιώτα, Πατσαβός 
Παναγιώτης, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Ράικου Ζωή, Ροκοφύλλου Άννα, 
Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου 
Ιωάννα, Στεφανοπούλου Αναστασία, Σωτηροπούλου Ελένη, Τασούλη- Γεωργιάδου 
Ελισσάβετ, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τουτουντζή Παρασκευή (Βούλα),  
Τσούπρα Ιωάννα, Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή 
Ευγενία, Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα) και κ. Τζόκας Σπυρίδων. 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βέττα Καλλιόπη, Γιάμαλη Αναστασία, Γούλας Απόστολος, Δαμάσκος Χαράλαμπος 
(Χάρης), Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Κορομάντζος Βασίλειος, 
Κουκά Μαρίνα, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντούβαλος Πέτρος, Μαραβέλιας 
Δημήτριος, Μεγάλης Ιωάννης, Μοίρας Ιωάννης, Μπαλού Αλεξάνδρα, Πρωτονοτάριος 
Ιωάννης, Τζίβα Αιμιλία, Τσαβαλιά Παρασκευή (Βιβή). 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής  κ. 
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία - Αναστασία. 
 
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο 
στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μ. Ευσταθιάδη, ο οποίος θέτει υπ’ όψιν του 
Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 60450/27-02-2019 εισήγηση της 
Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, 
που έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της  
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37419/13479.11-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018)  
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε 
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η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής 

3. Την αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/ τ. Β΄/17-1-2017) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 
14027/20-01-17 (ΦΕΚ 97/τ. Β΄/2017), οικ. 53499/13-03-17 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄/2017), οικ. 
59417/20-03-17 (ΦΕΚ 945/τ. Β΄/2017, οικ. 69629/03-04-17 (ΦΕΚ 1192/τ. Β΄/2017), οικ. 
97087/11-05-17 (ΦΕΚ 1688/τ. Β΄/2017), οικ. 104693/22-05-17 (ΦΕΚ 1818/τ. Β΄/2017), 
οικ. 195983/28-09-2017 (ΦΕΚ 3545/ τ.Β΄/2017), οικ. 42992/01-03-2018(ΦΕΚ 998/τ. 
Β΄/21-03-2018) και οικ.130459/2-7-2018(ΦΕΚ 2780/τ. Β΄/12-7-2018. 

4. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με α) το ν.4541/2018 (ΦΕΚ 93Α’ 31-5-2018) και β) 
αρ.84 του ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208Α /11-12-2018). 

Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.Α/13-11-2017) «….Οι 
επαγγελματικές άδειες για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου χορηγούνται σε φυσικά 
πρόσωπα ύστερα από συμμετοχή σε διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται βάσει σχετικής 
προκήρυξης. Η προκήρυξη του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από την οικεία 
Περιφέρεια, ύστερα από απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναρτάται στο 
δικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των δήμων της 
Περιφέρειας, εφόσον υπάρχουν, και δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε 
Περιφερειακής Ενότητας.» 
  
Προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των κινητών καντινών που θα περιλαμβάνεται 
στην προκήρυξη και δεδομένου ότι αφενός δεν προβλέπονται σαφή κριτήρια στην 
κείμενη νομοθεσία για τον προσδιορισμό των θέσεων κινητής καντίνας ανά Περιφέρεια, 
αφετέρου δεν υπάρχει πλήρης καταγραφή των θέσεων και του αριθμού των στάσιμων 
καντινών που δραστηριοποιούνται στα όρια ενός Δήμου, και των κινητών καντινών που 
δραστηριοποιούνται σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, προκρίθηκαν τα εξής:  

 

• Επιδιώχτηκε να γίνει διαβούλευση με τους Δήμους ανά Περιφερειακή Ενότητα, και 
στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους αντιπεριφερειάρχες και 
εκπροσώπους των Δήμων. 

• Στάλθηκε το  αριθμ. οικ. 119978/19-06-2018 έγγραφο σε όλους τους Δήμους της 
Περιφέρειας Αττικής, ζητώντας τους να συμπληρώσουν πίνακα με τον αριθμό των 
αδειών υπαίθριου εμπορίου που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια τους και να 
προβλέψουν επίσης πόσες άδειες κινητών καντινών θα μπορούσαν ακόμη να 
δραστηριοποιηθούν στην περιοχή τους. 
 

Από τους 66 Δήμους της Περιφέρειας Αττικής ανταποκρίθηκαν στο έγγραφο οι 27, οι 
οποίοι μας ενημέρωσαν ότι ο συνολικός αριθμός στάσιμων καντινών που 
δραστηριοποιούνται στους Δήμους είναι 45, ο αριθμός των κινητών καντινών 19 και 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ακόμη 13 κινητές καντίνες. 
Επίσης στην Περιφέρεια Αττικής έχουν κατατεθεί, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, 14 
αιτήσεις πολιτών που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια κινητής καντίνας και άλλες 25, 
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κατά το παρελθόν, οι οποίες έχουν αρχειοθετηθεί. Επιπλέον δεχόμαστε καθημερινά 
τηλεφωνικά αιτήματα που επιθυμούν την χορήγηση αδειών κινητής καντίνας. 
Διευκρινίζεται ότι το 2010 είναι το τελευταίο έτος που η Περιφέρεια Αττικής είχε εκδώσει 
προκήρυξη αδειών υπαίθριου εμπορίου. 
Αναλυτικότερα το έτος 2010 είχαν δοθεί στην τότε Νομαρχία Πειραιώς και Νήσων 12 
άδειες για καντίνες, στην Νομαρχία Αθηνών 6 άδειες για  καντίνες, στη Νομαρχία 
Ανατολικής Αττικής 10 άδειες για  καντίνες και στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής 5 άδειες 
για καντίνες. Σύνολο 33 άδειες κινητής καντίνας.  
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 49 «Χορήγηση άδειας πλανόδιου εμπορίου σε 
επαγγελματίες πωλητές» στην παράγραφο 3 αναγράφεται «Τα κριτήρια, σύμφωνα με 
τα οποία εκτιμά η Περιφέρεια την ανάγκη έκδοσης αδειών πλανόδιου εμπορίου, είναι ο 
αριθμός των ήδη χορηγηθεισών αδειών πλανόδιου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή 
προϊόντα, η πυκνότητα του πληθυσμού και η πραγματική ανάγκη για προμήθεια του 
καταναλωτικού κοινού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των προς 
διάθεση αδειών». 

 
Λαμβάνοντας υπόψη :  

• τον αριθμό των αιτήσεων  

• τις προτάσεις των Δήμων  

• το γεγονός ότι είναι πιθανόν να δραστηριοποιούνται ορισμένοι επαγγελματίες με 
άδεια της οποίας έχει λήξει η ισχύς σήμερα.  

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
Την προκήρυξη για χορήγηση σαράντα (40) άδειων πλανοδίου εμπορίου σε 
επαγγελματίες πωλητές με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητών 
εγκαταστάσεων έψησης.   

 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για την χορήγηση αδειών πλανοδίου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές με 
αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητών εγκαταστάσεων έψησης 
(άρθρο 49 του Ν. 4497/2017) 
 
 ‘Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τo N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37419/13479.11-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018)  
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε 
η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με α) το ν.4541/2018 (ΦΕΚ 93Α’ 31-5-2018) και β) 
αρ.84 του ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208Α /11-12-2018). 
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4. Την αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/ τ. Β΄/17-1-2017) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 
14027/20-01-17 (ΦΕΚ 97/τ. Β΄/2017), οικ. 53499/13-03-17 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄/2017), οικ. 
59417/20-03-17 (ΦΕΚ 945/τ. Β΄/2017, οικ. 69629/03-04-17 (ΦΕΚ 1192/τ. Β΄/2017), οικ. 
97087/11-05-17 (ΦΕΚ 1688/τ. Β΄/2017), οικ. 104693/22-05-17 (ΦΕΚ 1818/τ. Β΄/2017), 
οικ. 195983/28-09-2017 (ΦΕΚ 3545/ τ.Β΄/2017), οικ. 42992/01-03-2018(ΦΕΚ 998/τ. 
Β΄/21-03-2018) και οικ.130459/2-7-2018(ΦΕΚ 2780/τ. Β΄/12-7-2018. 

5.  Το άρθρο 2 παρ. 4 περ. 9 του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Σαράντα (40) επαγγελματικές άδειες για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου με αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητών  εγκαταστάσεων έψησης.  
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   
Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα. 
Ειδικότερα, οι προς διάθεση άδειες κατανέμονται ως εξής: 
α. Ομάδα 1: αποτελεί τουλάχιστον το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων και αφορά 
άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 
2. 
β. Ομάδα 2: αποτελεί κατά μέγιστο ποσοστό το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων και 
αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, γενικά. 
 
2. Στην Ομάδα 1 της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται: 
α. τα άτομα με αναπηρία, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 
50%, 
β. οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, 
γ. οι τρίτεκνοι, 
δ. οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή προστάτες 
ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές 
και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές  ανάγκες εξάρτησης, 
ε. άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι Ρομά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή 
στην παρούσα περίπτωση, 
στ. άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
ζ. οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών, 
η. οι αποφυλακισθέντες, εφόσον έχουν εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον τρία (3) έτη 
στερητικής της ελευθερίας ποινής. 
 
3. Στις περιπτώσεις πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα 
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) και των οποίων η πράξη έγκρισης ένταξης δεν έχει ανακληθεί: 
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α. Τα προβλεπόμενα τέλη για τη δραστηριοποίηση των πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο 
(ανταποδοτικά, δημοτικά κ.λπ.) μειώνονται κατά το ήμισυ. 
β. Ειδικά όταν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές πλανόδιου εμπορίου, δικαιούνται να 
δραστηριοποιούνται σε δύο ακόμη Περιφέρειες, εκτός αυτής που ορίζεται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 16. 
Με αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου πωλητή προς τους αρμόδιους 
φορείς, στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί 
η πράξη έγκρισης ένταξης σε αυτό, ο αριθμός της άδειας υπαίθριου εμπορίου και ο 
αριθμός της πράξης έγκρισης ένταξης στο ΚΕΑ, ενεργοποιούνται τα ανωτέρω 
δικαιώματα. Ειδικά στην περίπτωση β΄, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών στις 
οποίες απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος πωλητής, χορηγούν στον τελευταίο σχετική 
βεβαίωση, προκειμένου να επιδεικνύεται στους φορείς ελέγχου του παρόντος. 
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου 
εμπορίου υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 
α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι άνεργος, 
ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος 
και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή 
υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο παρελθόν 
κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου, ( Παράρτημα 2 )  
β. βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., 
γ. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, 
δ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά  για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 
πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του 
άρθρου 19. 
 
Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, στα τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης κάθε 
Περιφερειακής Ενότητας και διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση. Κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο 
αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου 
θεωρημένη από δημόσια αρχή.  
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη 
δικαιολογητικά. Αντικατάσταση της αίτησης, ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων.  
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από …………………μέχρι ………………… κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες.  
 
Δ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων 
διεξάγεται σε δύο στάδια, ως εξής: 
α. Κατά το πρώτο στάδιο, γίνεται αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων 
δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 19. Στην πρώτη 
φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις 
ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης που περιλαμβάνεται στο 
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Παράρτημα Ι΄. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε 
μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση τη 
Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε 
περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 
Αν ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των 
υποψηφίων, οι υπολειπόμενες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Αν ο αριθμός 
αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων δικαιούχων, οι 
υποψήφιοι που, σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους, δεν τους χορηγείται άδεια, 
προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2. 
β. Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται κατανομή των υπολοίπων αδειών. Κατά το στάδιο αυτό 
διατίθενται οι άδειες που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι τυχόν υπολειπόμενες 
άδειες της Ομάδας 1. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της 
Ομάδας 2 και τυχόν μεταφερόμενων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, 
στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο κατατάσσονται σε αύξουσα 
σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζονται στη Πράξη 
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους 
σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με το αριθμό των προς 
διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των τυχόν υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση. 
 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτείται πενταμελής επιτροπή ελέγχου και 
αξιολόγησης των αιτήσεων, από υπαλλήλους της Περιφέρειας. Ως γραμματέας της 
Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας. 
 
ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Η Περιφέρεια καταρτίζει πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των 
δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που 
περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλειομένων έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της 
επιτροπής εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων εντός δέκα πέντε (15) ημερών από 
την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας. 
 
 Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων και αναρτώνται 
στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας. Κατά των πινάκων επιλεγέντων χωρεί ένσταση 
ενώπιον του/της Περιφερειάρχη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του 
προηγουμένου εδαφίου. 
 
Ζ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ  
 
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των αδειών  στους δικαιούχους είναι ο Δήμος, στον οποίο 
ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια 
αποστέλλει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στους Δήμους μόνιμης κατοικίας των 
αδειούχων. 
 
Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία τοπική 
εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Σύστημα μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών της 
Ομάδας 1 στο πλανόδιο εμπόριο του άρθρου 50, παρ. 1α  του ν. 4497/2017 

 
Κατηγορία  Αριθμός Μορίων  

α) άτομα με αναπηρία 15 μόρια,  για αναπηρία έως 50% και 31 
μόρια για αναπηρία 67% και πάνω  

β) πολύτεκνοι  31 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής 
διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής 
οικογένειας  

γ) τρίτεκνοι 15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής 
διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής 
οικογένειας  

δ) γονείς – κηδεμόνες ανηλίκων 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   

23 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής 
διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής 
οικογένειας 

ε) άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε 
οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι Ρομά  

15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής 
αυξάνονται σε 25, στις περιπτώσεις που τα 
άτομα που εντάσσονται στην παρούσα 
συμμετέχουν σε προγράμματα 
μετεγκατάστασης , εκπαίδευσης των ιδίων ή 
των ανηλίκων τέκνων τους και γενικότερα σε 
προγράμματα κοινωνικής ένταξης   

στ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες 
ουσίες  

8 μόρια  

ζ) προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών που 
δεν εντάσσονται στις κατηγορίες β) , γ) και δ) 

10 μόρια  

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

 
Σχέδιο αίτησης – υπεύθυνης Δήλωσης  

 
 
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ                                               
ΠΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Π.Ε. ……………………………..  
 
Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή 
υπαίθριου εμπορίου κατόπιν της αριθμ.   ………. Προκήρυξης  
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:___________________ 
ΟΝΟΜΑ: ____________________ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:______________ 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ____________ 
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ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _____________ 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: _____________ 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:____________ 
ΟΔΟΣ: ______________ΑΡ.:_____  
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ____________ΤΚ____  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _________________ 
Α.Δ.Τ.:______________________ 
Α.Φ.Μ.:______________________ 
Δ.Ο.Υ : _____________________  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ________________ 
 
Δηλώνω Υπεύθυνα ότι:  «ότι είμαι άνεργος, ότι δεν λαμβάνω σύνταξη γήρατος ή 
αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα μου δεν 
κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας 
και ότι ο ίδιος δεν υπήρξα στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου 
εμπορίου.» 
 
 
Συνημμένα δικαιολογητικά:  
 
1) Φωτοτυπία ταυτότητας  
2) Φωτοτυπία βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., 
3) Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους  
4) …………………………………………………. 
 
 
                                                                       

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

αποφασίζει ομόφωνα 
 

Εγκρίνει την προκήρυξη για χορήγηση σαράντα (40) άδειων πλανοδίου εμπορίου σε 
επαγγελματίες πωλητές με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητών 
εγκαταστάσεων έψησης, ως ακολούθως :  

 
«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για την χορήγηση αδειών πλανοδίου εμπορίου σε επαγγελματίες πωλητές με 
αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητών εγκαταστάσεων έψησης 
(άρθρο 49 του Ν. 4497/2017) 
 
 ‘Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τo N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37419/13479.11-05-2018 (ΦΕΚ 1661/Β΄/11-05-2018)  
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε 
η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, περί 
τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής. 
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3. Τις διατάξεις του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με α) το ν.4541/2018 (ΦΕΚ 93Α’ 31-5-2018) και 
β) αρ.84 του ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208Α /11-12-2018). 

4. Την αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 39/ τ. Β΄/17-1-2017) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» σε Προϊσταμένους 
της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 
14027/20-01-17 (ΦΕΚ 97/τ. Β΄/2017), οικ. 53499/13-03-17 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄/2017), οικ. 
59417/20-03-17 (ΦΕΚ 945/τ. Β΄/2017, οικ. 69629/03-04-17 (ΦΕΚ 1192/τ. Β΄/2017), οικ. 
97087/11-05-17 (ΦΕΚ 1688/τ. Β΄/2017), οικ. 104693/22-05-17 (ΦΕΚ 1818/τ. Β΄/2017), 
οικ. 195983/28-09-2017 (ΦΕΚ 3545/ τ.Β΄/2017), οικ. 42992/01-03-2018(ΦΕΚ 998/τ. 
Β΄/21-03-2018) και οικ.130459/2-7-2018(ΦΕΚ 2780/τ. Β΄/12-7-2018. 

5.  Το άρθρο 2 παρ. 4 περ. 9 του Ν. 3861/ΦΕΚ 112 Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και 
άλλες διατάξεις.  

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
Σαράντα (40) επαγγελματικές άδειες για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου με αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητών  εγκαταστάσεων έψησης.  
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ   
Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα. 
Ειδικότερα, οι προς διάθεση άδειες κατανέμονται ως εξής: 
α. Ομάδα 1: αποτελεί τουλάχιστον το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων και αφορά 
άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν στις κατηγορίες της παραγράφου 
2. 
β. Ομάδα 2: αποτελεί κατά μέγιστο ποσοστό το 40% των προκηρυσσόμενων θέσεων 
και αφορά άνεργα ενήλικα φυσικά πρόσωπα, γενικά. 
 
2. Στην Ομάδα 1 της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται: 
α. τα άτομα με αναπηρία, από οποιαδήποτε αιτία, με ποσοστό ανικανότητας 
τουλάχιστον 50%, 
β. οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, 
γ. οι τρίτεκνοι, 
δ. οι γονείς και κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 50% ή προστάτες 
ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές 
και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές  ανάγκες εξάρτησης, 
ε. άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι Ρομά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή 
στην παρούσα περίπτωση, 
στ. άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
ζ. οι προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών, 
η. οι αποφυλακισθέντες, εφόσον έχουν εκτίσει πραγματικά τουλάχιστον τρία (3) έτη 
στερητικής της ελευθερίας ποινής. 
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3. Στις περιπτώσεις πωλητών υπαίθριου εμπορίου που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα 
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) και των οποίων η πράξη έγκρισης ένταξης δεν έχει ανακληθεί: 
α. Τα προβλεπόμενα τέλη για τη δραστηριοποίηση των πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο 
(ανταποδοτικά, δημοτικά κ.λπ.) μειώνονται κατά το ήμισυ. 
β. Ειδικά όταν πρόκειται για επαγγελματίες πωλητές πλανόδιου εμπορίου, δικαιούνται 
να δραστηριοποιούνται σε δύο ακόμη Περιφέρειες, εκτός αυτής που ορίζεται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 16. 
Με αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου πωλητή προς τους αρμόδιους 
φορείς, στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι ενταγμένος στο ΚΕΑ και ότι δεν έχει ανακληθεί 
η πράξη έγκρισης ένταξης σε αυτό, ο αριθμός της άδειας υπαίθριου εμπορίου και ο 
αριθμός της πράξης έγκρισης ένταξης στο ΚΕΑ, ενεργοποιούνται τα ανωτέρω 
δικαιώματα. Ειδικά στην περίπτωση β΄, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών στις 
οποίες απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος πωλητής, χορηγούν στον τελευταίο σχετική 
βεβαίωση, προκειμένου να επιδεικνύεται στους φορείς ελέγχου του παρόντος. 
 
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου 
εμπορίου υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 
α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι είναι άνεργος, 
ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος 
και τα προστατευόμενα τέκνα του δεν κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή 
υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας και ότι ο ίδιος δεν υπήρξε στο παρελθόν 
κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου εμπορίου, ( Παράρτημα 2 )  
β. βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., 
γ. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος του τελευταίου φορολογικού έτους, 
δ. τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά  για την απόδειξη ότι ο ενδιαφερόμενος είναι 
πρόσωπο που εμπίπτει σε κάποια ή κάποιες από τις κατηγορίες της παραγράφου 2 του 
άρθρου 19. 
 
Γ. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται, στα τμήματα Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης κάθε 
Περιφερειακής Ενότητας και διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση. Κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο 
αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου 
θεωρημένη από δημόσια αρχή.  
Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη 
δικαιολογητικά. Αντικατάσταση της αίτησης, ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν 
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων.  
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από …………………μέχρι ………………… κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες.  
 
Δ. ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων 
διεξάγεται σε δύο στάδια, ως εξής: 
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α. Κατά το πρώτο στάδιο, γίνεται αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων 
δικαιούχων που ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 19. Στην πρώτη 
φάση της διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις 
ειδικές κατηγορίες σύμφωνα με το σύστημα μοριοδότησης που περιλαμβάνεται στο 
Παράρτημα 1. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε 
μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της Ομάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
προκρίνονται όσοι συμμετέχοντες έχουν μικρότερο οικογενειακό εισόδημα με βάση τη 
Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Σε 
περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 
Αν ο αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των 
υποψηφίων, οι υπολειπόμενες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Αν ο 
αριθμός αδειών της Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων 
δικαιούχων, οι υποψήφιοι που, σύμφωνα με τη μοριοδότησή τους, δεν τους χορηγείται 
άδεια, προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2. 
β. Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται κατανομή των υπολοίπων αδειών. Κατά το στάδιο 
αυτό διατίθενται οι άδειες που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι τυχόν υπολειπόμενες 
άδειες της Ομάδας 1. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των αδειών της 
Ομάδας 2 και τυχόν μεταφερόμενων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι υποψήφιοι, 
στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο κατατάσσονται σε αύξουσα 
σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζονται στη Πράξη 
Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους πρώτους 
σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με το αριθμό των προς 
διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των τυχόν υπολειπόμενων αδειών της Ομάδας 1. Σε 
περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση. 
 
Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτείται πενταμελής επιτροπή ελέγχου και 
αξιολόγησης των αιτήσεων, από υπαλλήλους της Περιφέρειας. Ως γραμματέας της 
Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Περιφέρειας. 
 
ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Η Περιφέρεια καταρτίζει πίνακες αποκλειομένων λόγω μη πληρότητας των 
δικαιολογητικών και πίνακες αιτούντων με πλήρη δικαιολογητικά. Οι αιτούντες που 
περιλαμβάνονται στους πίνακες αποκλειομένων έχουν δικαίωμα ένστασης ενώπιον της 
επιτροπής εξέτασης και αξιολόγησης των αιτήσεων εντός δέκα πέντε (15) ημερών από 
την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας. 
 
 Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων και αναρτώνται 
στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας. Κατά των πινάκων επιλεγέντων χωρεί ένσταση 
ενώπιον του/της Περιφερειάρχη, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του 
προηγουμένου εδαφίου. 
 
Ζ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ  
 
Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση των αδειών  στους δικαιούχους είναι ο Δήμος, στον 
οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια 
αποστέλλει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού στους Δήμους μόνιμης κατοικίας των 
αδειούχων. 
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Η. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας, των 
Περιφερειακών Ενοτήτων και των Δήμων της Περιφέρειας και δημοσιεύεται σε μία 
τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας. 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

Σύστημα μοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών επαγγελματιών πωλητών της 
Ομάδας 1 στο πλανόδιο εμπόριο του άρθρου 50, παρ. 1α  του ν. 4497/2017 

 
Κατηγορία  Αριθμός Μορίων  

α) άτομα με αναπηρία 15 μόρια,  για αναπηρία έως 50% και 31 
μόρια για αναπηρία 67% και πάνω  

β) πολύτεκνοι  31 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής 
διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής 
οικογένειας  

γ) τρίτεκνοι 15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής 
διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής 
οικογένειας  

δ) γονείς – κηδεμόνες ανηλίκων 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   

23 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής 
διπλασιάζονται σε περίπτωση μονογονεϊκής 
οικογένειας 

ε) άτομα που διαβιούν σε καταυλισμούς ή σε 
οικισμούς με χαρακτηριστικά κοινωνικού 
αποκλεισμού, όπως οι Ρομά  

15 μόρια, τα μόρια της κατηγορίας αυτής 
αυξάνονται σε 25, στις περιπτώσεις που τα 
άτομα που εντάσσονται στην παρούσα 
συμμετέχουν σε προγράμματα 
μετεγκατάστασης , εκπαίδευσης των ιδίων ή 
των ανηλίκων τέκνων τους και γενικότερα σε 
προγράμματα κοινωνικής ένταξης   

στ) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες 
ουσίες  

8 μόρια  

ζ) προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών που 
δεν εντάσσονται στις κατηγορίες β) , γ) και δ) 

10 μόρια  

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

 
Σχέδιο αίτησης – υπεύθυνης Δήλωσης  

 
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ                                               
ΠΡΟΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Π.Ε. ……………………………..  
 
Για τη συμμετοχή σε διαδικασία για την έκδοση άδειας επαγγελματία πωλητή 
υπαίθριου εμπορίου κατόπιν της αριθμ.   ………. Προκήρυξης  
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ΕΠΩΝΥΜΟ:___________________ 
ΟΝΟΜΑ: ____________________ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:______________ 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ____________ 
ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: _____________ 
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: _____________ 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:____________ 
ΟΔΟΣ: ______________ΑΡ.:_____  
ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ____________ΤΚ____  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: _________________ 
Α.Δ.Τ.:______________________ 
Α.Φ.Μ.:______________________ 
Δ.Ο.Υ : _____________________  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ________________ 
 
Δηλώνω Υπεύθυνα ότι:  «ότι είμαι άνεργος, ότι δεν λαμβάνω σύνταξη γήρατος ή 
αναπηρίας από οποιονδήποτε φορέα, ότι ο σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα μου δεν 
κατέχουν άλλη άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας 
και ότι ο ίδιος δεν υπήρξα στο παρελθόν κάτοχος οποιασδήποτε μορφής άδειας υπαίθριου 
εμπορίου.» 
 
Συνημμένα δικαιολογητικά:  
 
1) Φωτοτυπία ταυτότητας  
2) Φωτοτυπία βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., 
3) Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου έτους  
4) …………………………………………………. » 
 
 
 
 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 
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