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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΔΕΙΏΝ ΚΑΙ ΘΈΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΊΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΝΌΔΙΟ ΕΜΠΌΡΙΟ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Το Π.Δ. 137/2010 ΦΕΚ 230/Α/27-12-2010 « Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

3. Την αρ. 16/2019  Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης όπως διορθώθηκε με την αρ. 

28/2019 όμοια Απόφαση και το από 31/08/2019 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη Βορείου 

Αιγαίου και των Περιφερειακών Συμβούλων

4. Το Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α/05-11-2021) ‘’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’’ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

5. Την με αρ. 55332/2022  (ΦΕΚ 2660/Β/30-05-2022) Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: 

‘’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 21061/25-02-2022 (Β’ 980) απόφασης του 

Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.’’

6. Την με αρ. 21057/2022  (ΦΕΚ 981/Β/03-03-2022) Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: 

‘’Στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο 

παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου’’

ΑΔΑ: 6ΘΞΤ7ΛΩ-ΟΣΖ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 637e0c9beb32ff008dc3f9e3 στις 29/11/22 08:47
2

7. Την ΚΥΑ  με αρ. 18982/2022  (ΦΕΚ 925/Β/01-03-2022) με θέμα: ‘’Είδη πώλησης για τους παραγωγούς 

και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου.’’

8. Την με αρ. 9181/2022  (ΦΕΚ 433/Β/07-02-2022) Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: 

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.’’

9. Την αρ. 282/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου  Αιγαίου  με θέμα ‘Καθορισμός τέλους για 

την δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εμπόριο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου’ (ΑΔΑ:Ψ40Δ7ΛΩ-3Ι6).

10. Την αρ. 104207/10-11-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου  Αιγαίου  με θέμα Συγκρότηση 

γνωμοδοτικής Επιτροπής ελέγχου και  αξιολόγησης των αιτήσεων για την χορήγηση αδειών και θέσεων 

δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο κατόπιν έκδοσης προκήρυξης  και γνωμοδοτικής Επιτροπής 

Ενστάσεων  (ΑΔΑ:64ΨΑ7ΛΩ-ΜΓΝ).

ΠΡΟΚΗΡΎΣΣΕΙ :
Την χορήγηση εκατό είκοσι (120) νέων αδειών παραγωγών πωλητών με δικαίωμα πλανόδιας 

δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καθώς και  τριάντα πέντε (35) επιπλέον 

θέσεις με δικαίωμα δραστηριοποίησης πλανοδίου  εμπορίου στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε 

υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγούς πωλητές άλλων Περιφερειών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Η άδεια παραγωγού πωλητή πλανοδίου εμπορίου είναι προσωποπαγής και χορηγείται σε  φυσικά 

πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, με την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 

του ν. 3874/2010 (Α’ 151),  αποκλειστικά για την πώληση αγροτικών προϊόντων (προϊόντα του 

εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της 

σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της 

δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που 

προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.) καθώς και προϊόντων οικοτεχνίας που 

παράγονται από  μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014.), 

ιδίας παραγωγής  και δεν κατέχουν οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου.

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Τα αγροτικά προϊόντα που μπορούν να πωλούν οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου 

εμπορίου εμπίπτουν, υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία 1. Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα)

α) Καρποί δένδρων,
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β) κηπευτικά προϊόντα,

γ) λαχανικά, 

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια,

κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού,

ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο,

στ) εμφιαλωμένος οίνος,

ζ) προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) της παρ. 5 του άρθρου 2969/2001 

(Α’ 281),

η) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το οποίο δεν 

έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία,

θ) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, 

δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου,

ι) 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.

Κατηγορία 2. Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας, 

υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και λοιπά αγροτικά προϊόντα.

α) αυγά,

β) νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών,

γ) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν 

παραχθεί σε εγκεκριμένες και νόμιμα λειτουργούσες μονάδες,

δ) γαλακτοκομικά προϊόντα,

ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,

στ) τυποποιημένο μέλι.

ΧΩΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:

Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο, επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της 

συναλλαγής.

Κάθε παραγωγός 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.
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Η άσκηση πλανοδίου εμπορίου δεν επιτρέπεται σε Δημοτικές Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω  

των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων. Συγκεκριμένα η παρούσα προκήρυξη δίνει το δικαίωμα 

δραστηριοποίησης εντός των ορίων της Περιφέρειας  Βορείου Αιγαίου  στην Περιφερειακή 

Ενότητα Λέσβου εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης, στην Περιφερειακή Ενότητα 

Λήμνου  εκτός της Δημοτικής Κοινότητας  Μύρινας, στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου εκτός των 

Δημοτικών Κοινοτήτων  Χίου και Βροντάδου, στην Περιφερειακή  Ενότητα Σάμου  εκτός των 

Δημοτικών Κοινοτήτων Σαμίων και Καρλοβασίου και στην Περιφερειακή Ενότητα 

Ικαρίας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ:

Η διάρκεια ισχύος της χορηγούμενης άδειας  είναι  5ετής υπό τον αναγκαίο όρο, ότι ο κάτοχος της 

θα  λαμβάνει επιπροσθέτως και ετησίως στον οριζόμενο από την αρμόδια αρχή χρόνο για κάθε ένα 

από τα επόμενα τέσσερα έτη ισχύος, ειδική πράξη έγκρισης της αρμόδιας Υπηρεσίας υποβάλλοντας 

αίτηση, σε διάστημα 30 ημερών  από την λήξη ημερομηνίας διάθεσης των προϊόντων μαζί με  

επικαιροποιημένα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2 της Υ.Α. με αρ. 55332/2022  

(ΦΕΚ 2660/Β/30-05-2022) εντός του εκάστου έτους διάθεσης το οποίο αφορά την έγκριση. Άλλως 

η άδεια θεωρείται ότι έχει λήξει κατά το χρόνο λήξης της τελευταίας πράξης έγκρισης διάθεσης 

προϊόντων.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ , ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ:

Ο πωλητής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο 

πώλησης των προϊόντων του. Ο πωλητής μπορεί να αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο, με το 

οποίο έχει συγγένεια α’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο ή τον συμβίο/α, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α)

Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, εφόσον ο υποψήφιος υπάλληλος δεν κατέχει 

άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 22 παρ. 6 του Ν.4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α)

ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ: 

Το ετήσιο τέλος για την δραστηριοποίηση στην Περιφέρεια βορείου Αιγαίου έχει ορισθεί με την αρ. 

αρ. 282/09-03-2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου  Αιγαίου  (ΑΔΑ:Ψ40Δ7ΛΩ-3Ι6) σε είκοσι 

ευρώ (20 €) ετησίως.
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Σε περίπτωση προπληρωμής του τέλους για την 5ετή χρονική ισχύ της άδειας παρέχεται έκπτωση 

5%  και διαμορφώνεται στο ποσό των 95€, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 23 του 

Ν.4849/2021.

Το ανωτέρω τέλος θα καταβάλλεται στον Τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

από τους παραγωγούς, κατόχους άδειας με δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, 

κάθε έτος και το αποδεικτικό πληρωμής θα κατατίθεται στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Εμπορίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ:

Τα κριτήρια για τη χορήγησης άδειας με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης προσδιορίζονται

σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΗΛΙΚΙΑ

‹ 30 ετών 35 μόρια

30-35 ετών 30 μόρια

36-41 ετών 20 μόρια

› 41 10 μόρια

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ

 ≥ 4 τέκνα 30 μόρια

3 τέκνα 20 μόρια

2 τέκνα 10 μόρια

ΑΣΤΕΓΙΑ

Κατοχή βεβαίωσης αστεγίας για χρόνο 
άνω των δύο (2) ετών

10 μόρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης συναφούς με το αντικείμενο 
της πρωτογενούς παραγωγής (από 
ελληνικό ή ισότιμο αναγνωρισμένο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής)

20 μόρια

Κατοχή τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης 

5 μόρια

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων του εντός 
των ορίων της Περιφέρειας Βορείου 5 μόρια
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Αιγαίου
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ :100 ΜΟΡΙΑ

Αν δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι πωλητές συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μορίων 

προτεραιότητας, η χορήγηση της άδειας ή η παραχώρηση της θέσης ή του δικαιώματος πλανόδιας 

δραστηριοποίησης γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται με μέριμνα και ευθύνη της 

Υπηρεσίας μας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ:

α) αίτηση του υποψηφίου  στην οποία περιλαμβάνονται:

αα) τα στοιχεία ταυτότητας,

αβ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποψηφίου,

αγ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του υποψηφίου,

αδ) τα πωλούμενα είδη,

αε) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

αστ) ο αριθμός μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό 

αζ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια 

υπαίθριου εμπορίου

Σημείωση:1) η ανωτέρω αίτηση υπέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75)

2) το έντυπο της Αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα, επίσης μπορεί να αναζητηθεί στον 

διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου https://www.pvaigaiou.gov.gr/  ακολουθώντας 

την διαδρομή : ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ-ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

3) Η Υπεύθυνες δηλώσεις των περιπτώσεων (αζ ) και (ζ)  περιλαμβάνονται στο Έντυπο της Αίτησης.

β)  δικαιολογητικά  για την απόδειξη της συνδρομής των κριτηρίων μοριοδότησης,:

βα) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής

ββ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

βγ) Απολυτήριος τίτλος σπουδών

βδ) Βεβαίωση αστεγίας για χρόνο άνω τον 2 ετών, εφόσον υπάρχει.

γ) Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή (TAXIS)

δ) Αποδεικτικό ενεργής ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό 

σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS),  ή Βεβαίωση υπαγωγής στο 

ειδικό καθεστώς του άρθρου 41  του Ν.2859/2000

https://www.pvaigaiou.gov.gr/
https://www.pvaigaiou.gov.gr/
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ε) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 

(Α’ 151), στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης,

στ) Τελευταία δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης 

Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ, εξαιρούνται  από 

την υποβολή του παρόντος δικαιολογητικού οι  ιχθυοπαραγωγοί οι οποίοι προσκομίζουν την 

Βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού 

σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών 

που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε 

λειτουργία (βλ. ειδικά δικαιολογητικά).

ζ) Υπεύθυνη δήλωση για τις ποσότητες, που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο, ανά προϊόν, για τα 

προϊόντα που περιλαμβάνονται στη δήλωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

(Ο.Σ.Δ.Ε.) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης 

Καλλιέργειας/Εκτροφής Ε.Λ.Γ.Α., ή στην Βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας, κατά περίπτωση.

Αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι τα 

προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή και την ποσότητα που θα διαθέσει στο υπαίθριο 

εμπόριο,

η) Άδεια κυκλοφορίας οχήματος, σε ισχύ, 

θ) Δελτίο Καταλληλόλητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση 

οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

ι) Βεβαίωση καταλληλόλητας οχήματος εφ’  όσον τα προϊόντα πώλησης ανήκουν στην Κατηγόρια 

2 (προϊόντα ζωικής προέλευσης)

ια) Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, για την πώληση τροφίμων-ποτών

ιβ) Ισχύον αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),

ιγ) 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 καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της 

ρύθμισης τηρούνται.

ΕΙΔΙΚΆ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΏΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΩΝ ΕΙΔΏΝ 

ΠΏΛΗΣΗΣ:

• Για τη διάθεση αυγών: Άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της 

πτηνοτροφικής μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, 

σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (Α' 52), καθώς και βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου, σύμφωνα με 
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τους Κανονισμούς 853/2004 (L 139/55) και 589/2008 (L 163/6). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται 

επίσης η γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης.

• Για τη διάθεση μελιού: Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού    βιβλιαρίου νομίμως 

θεωρημένου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 370910/14.5.2001 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας(Β' 

642).

• Για τη διάθεση πουλερικών και κονίκλων: Άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια 

εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (Α' 52). Ειδικά, οι παραγωγοί, που η 

ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα και οι οποίοι δεν 

υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων 

αντίστοιχα, ακολουθούν τις υποχρεώσεις που θέτει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.

• Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας: Βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία 

αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα 

χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες 

ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.

• Για τη διάθεση αλιευμάτων υδατοκαλλιεργειών: Βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της 

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από 

την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και 

οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.

• Για τη διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων): Άδεια 

απόσταξης του αρμόδιου τελωνείου σύμφωνα με τις παραγράφους Ε.3 και Ε.8 του άρθρου 7 

του ν. 2969/2001 (Α' 281).

• Για τη διάθεση των προϊόντων οικοτεχνίας του άρθρου 3 της 4912/120862/5.11.2015 

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2468):. Βεβαίωση του 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ.

• Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών: Βεβαίωση 

Συνδρομής των Νομίμων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της 

αριθμ. 2078/80743/25.7.2017  απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και  Τροφίμων (Β' 2679), εκτός των περιπτώσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού 

υλικού ανθοκομικών ειδών που καθορίζονται με  την υπουργική απόφαση του τετάρτου 

εδαφίου της παρ. 1  του άρθρου 5 του ν. 1564/1985 (Α΄164).

• Για τη διάθεση εμφιαλωμένου οίνου: Δήλωση συγκομιδής, δήλωση παραγωγής οίνων και 

γλευκών, δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου έτους, αν υπάρχει, και αντίγραφο της δήλωσης 
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του μικρού οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β'2785) Α.Υ.Ο., 

όπως ισχύει.

• Για τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων που δεν μεταποιούνται σε εγκατάσταση του 

παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις: Άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης 

της εγκατάστασης. Επιπλέον, ο παραγωγός πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα 

παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του προϊόντος που παραδόθηκαν 

στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που 

παρέλαβε.

• Για τη διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων: 

➢ Για τους κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή 

γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, σύμφωνα με το άρθρο 

6 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

i). βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας,

ii). βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. για τα εν λόγω προϊόντα, σύμφωνα με την 

4912/120862/5.11.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

➢ Για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση:

i). βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των εγκεκριμένων 

εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων (ΕΦΕΤ),

ii). αν πρόκειται για μισθωμένη εγκατάσταση, μισθωτήριο καταχωρημένο στο TAXIS.

➢ Για τους κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά 

παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν:

i). βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος στη λίστα των 

εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ,

ii). ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης μεταποίησης του 

γάλακτος.

• Για τη διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, ο παραγωγός προσκομίζει τις 

απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007 (L 189), 889/2008 (L 

250) και 1235/2088 (L334) και την υπ΄αρ. 2543/103240 (Β 3229) απόφαση του Υπουργού  

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή και μόνο 

επιτρέπεται να προσθέσει την ένδειξη «βιολογικό» στην πινακίδα του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
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1. Κοινή Αίτηση του πωλητή και του αναπληρωτή στην οποία περιλαμβάνονται: τα στοιχεία 

ταυτότητας,  ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του αναπληρωτή  καθώς και η χρονική διάρκεια της αναπλήρωσης ή 

υποβοήθησης 

2. Υπεύθυνη δήλωση του αναπληρωτή, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης 

μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου,  

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός συγγένειας του 

πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή, σε περίπτωση  

πρόσληψης υπαλλήλου, την σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

4. Πιστοποιητικό υγείας για πώληση τροφίμων-ποτών, του αναπληρωτή σε ισχύ

5. Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής αναπληρωτή

6. Δύο (2) φωτογραφίες αναπληρωτή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΩΝ  ΚΑΤΌΧΩΝ ΆΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΎ ΠΩΛΗΤΗ 

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

α) αίτηση του υποψηφίου στην οποία περιλαμβάνονται:

αα) τα στοιχεία ταυτότητας,

αβ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποψηφίου,

αγ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του υποψηφίου,

αδ) τα πωλούμενα είδη,

αε) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

αστ) ο αριθμός μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό 

αζ) τον αρ. αδείας, εν ισχύ που κατέχει

αη) υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει καθώς και 

τις Περιφέρειες για τις οποίες κατέχει δικαίωμα δραστηριοποίησης μαζί με τις αποφάσεις 

χορήγησης, εν ισχύ.

Σημείωση.: 1) η ανωτέρω αίτηση υπέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75)

2) το έντυπο της Αίτησης επισυνάπτεται στην παρούσα, επίσης μπορεί να αναζητηθεί στον 

διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου https://www.pvaigaiou.gov.gr/  ακολουθώντας 

την διαδρομή : ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ- ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗ-ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

3) Η Υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (αη ) περιλαμβάνεται στο Έντυπο της Αίτησης.

https://www.pvaigaiou.gov.gr/
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β)  δικαιολογητικά  για την απόδειξη της συνδρομής των κριτηρίων μοριοδότησης,:

βα) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής

ββ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

βγ) Απολυτήριος τίτλος σπουδών

βδ) Βεβαίωση αστεγίας για χρόνο άνω τον 2 ετών, εφόσον υπάρχει.

γ) Αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας, εν ισχύ

δ) Αποφάσεις/η που τυχόν κατέχει με δικαίωμα δραστηριοποίησης σε άλλη Περιφέρεια της 

Επικράτειας.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση  άδειας και θέσης πλανόδιας 

δραστηριοποίησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

«Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://openmarket.mindev.gov.gr/  της Γενικής  Διεύθυνσης Ψηφιακής Πολιτικής και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στην 

αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Η εφαρμογή, είναι συμβατή με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Smartphone και Tablet.

Ο χρήστης συνδέεται με  τους προσωπικούς του  κωδικούς TAXISNET και ακολουθεί τα 

βήματα σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης που θα εμφανιστεί στην οθόνη του. Έχει δε το 

δικαίωμα να εξουσιοδοτήσει άλλο  πρόσωπο για την ενέργεια αυτή.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο χρόνος  υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την  ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας 

Προκήρυξης στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

«Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), και λήγει μετά το πέρας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών  και 

ώρα 23:59.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ -ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ-ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Μετά την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει έλεγχος των 

δικαιολογητικών και αξιολόγηση των αιτήσεων και θα εκδοθεί απόφαση με τα αποτελέσματα της 

Προκήρυξης.

https://openmarket.mindev.gov.gr/
https://openmarket.mindev.gov.gr/
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Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει 

έννομο συμφέρον, ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων της Υπηρεσίας μας, 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. 

Η  απόφαση επί της ένστασης υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου 

εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της σύμφωνα με τα άρθρα 63-70 του 

Ν.2717/1999 (Α΄97).

Μετά την έκδοση απόφασης και το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων, η αρμόδια Υπηρεσία θα 

χορηγήσει στους επιλεγέντες την άδεια και το δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εφόσον οι ανωτέρω προσκομίσουν το  Αποδεικτικό καταβολής 

ετήσιου τέλους δραστηριοποίησης στο Πλανόδιο Εμπόριο και δύο (2) φωτογραφίες

Οι αδιάθετες άδειες  μετά το πέρας της διαδικασίας χορήγησής τους επαναπροκηρύσσονται  εντός 

τριμήνου από το πέρας της διαδικασίας 

Για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα 

Εμπορίου της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου της 

Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που βρίσκεται στην Μυτιλήνη, Ανδρομέδας 15 ( 1ος 

όροφος) τηλ. επικοινωνίας 22513-53404, email: emporiou@pvaigaiou.gov.gr  καθώς 

και στα Τμήματα Εμπορίου των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Χίου και Σάμου:

ΠΕ ΧΙΟΥ , Τμήμα Εμπορίου κ. Παντελάρας Κων/νος  τηλ. επικοινωνίας 22713-

52312 email: pantelaras@2529.syzefxis.gov.gr  και ΠΕ ΣΑΜΟΥ Τμήμα Εμπορίου 

κα Χατζημιχάλη Άννα Μαρία τηλ. επικοινωνίας 22733 – 50439 email: 

emporiou@samos.gr 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

mailto:emporiou@pvaigaiou.gov.gr
mailto:pantelaras@2529.syzefxis.gov.gr
mailto:emporiou@samos.gr
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1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ.
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

2. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΆΝΕΙΑΣ & ΗΛ/ΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗΣ
(ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΦΡΟΝΤΊΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΡΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΦΟΡΈΑ ΜΑΣ)

3. ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΎΠΟΥ 
(ΠΡΟΚΕΙΜΈΝΟΥ ΝΑ ΦΡΟΝΤΊΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ           
ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΌΝΤΟΣ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΜΕ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  Ν. ΛΕΣΒΟΥ
3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  Ν. ΧΙΟΥ
4) ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  Ν. ΣΑΜΟΥ
5) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΡΧΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
6) ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΡΧΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
7) ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
8) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΧΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
9) Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
10) ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ
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