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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 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 21061/25-02-2022
(Β’ 980) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».
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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».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη χορήγηση σαράντα (40) νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και δικαιώματος πλανόδιας
δραστηριοποίησης σε παραγωγούς πωλητές, που εμπίπτουν, υποχρεωτικά, στις ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία 1: Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα)
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) 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 φυτώρια 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
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται:
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,
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ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας,
στ) τυποποιημένο μέλι.
Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται να πωλούν μέρος ή/και
το σύνολο των προϊόντων των κατηγοριών 1 και 2, με την έννοια της παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.
4849/2021 (Α’ 207), εφόσον τηρούνται όσα προβλέπονται στην ειδικότερη για κάθε προϊόν (βιολογικό ή
μη) εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και εφόσον αυτά αντιστοιχούν
στη θέση ή στο δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο που τους έχει χορηγηθεί και
αναγράφονται στην άδειά του.
Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου δικαιούνται φυσικά πρόσωπα τα οποία
είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Α΄ 151).
Η άδεια παραγωγού πωλητή είναι προσωποπαγής και χορηγείται αποκλειστικά για την πώληση
αγροτικών προϊόντων και προϊόντων οικοτεχνίας, ιδίας παραγωγής.
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.
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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
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης
τηρούνται,
δ) τελευταία δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ,
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) 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.,
γ) 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,
δ) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α' 151),
στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης,
ε) άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε
ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),
στ) 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,
ζ) των ειδικών δικαιολογητικών της παραγράφου 2 της παρούσης, κατά περίπτωση.
2. Δικαιολογητικά ανά πωλούμενο είδος
Ανάλογα με το είδος ή τα είδη που πωλεί ο παραγωγός πωλητής στις αγορές υπαιθρίου εμπορίου
υποβάλει, στην αρμόδια αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) 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
τον ν. 4056/2012 (Α' 52), καθώς και βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς
853/2004 (L 139/55) και 589/2008 (L 163/6). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επίσης η γνωστοποίηση του
κωδικού εκμετάλλευσης.
β) Για τη διάθεση μελιού: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως
θεωρημένου σύμφωνα με την υπ' αρ. 370910/14.5.2001 (Β' 642) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
γ) Για τη διάθεση πουλερικών και κονίκλων: άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια
εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με τον 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
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τις υποχρεώσεις που θέτει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.
δ) 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.
ε) 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.
στ) Για τη διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων): άδεια απόσταξης του
αρμόδιου τελωνείου σύμφωνα με τις παρ. Ε.3 και Ε.8 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α' 281).
ζ) Για τη διάθεση των προϊόντων οικοτεχνίας του άρθρου 3 της υπ' αρ. 4912/120862/5.11.2015 (Β' 2468)
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: βεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ.
η) Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών: βεβαίωση συνδρομής
των νομίμων προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ' αρ.
2078/80743/25.7.2017 (Β' 2679) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, 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).
θ) Για τη διάθεση εμφιαλωμένου οίνου: δήλωση συγκομιδής, δήλωση παραγωγής οίνων και γλευκών,
δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου έτους, αν υπάρχει, και αντίγραφο της δήλωσης του μικρού
οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
4 της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β' 2785) απόφασης του Υπουργού
Οικονομικών.
ι) 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.
ια) Για τη διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων:
ιαα) Για τους κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών
προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ' αρ.
3724/162303/22.12.2014 (Β' 3438) 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 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών (Κ.Η.Μ.Ο.) για τα εν λόγω
προϊόντα, σύμφωνα με την υπ' αρ. 4912/120862/5.11.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ιαβ) Για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση:
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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 πληροφοριακό σύστημα
της ΑΑΔΕ-TAXIS.
ιαγ) 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 Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και
ii) ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος.
ιβ) Για τη διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με
τους Κανονισμούς 834/2007 (L 189), 889/2008 (L 250) και 1235/2008 (L 334) και την υπ' αρ. 2543/103240
/2.10.2017 (Β'3529) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην
περίπτωση αυτή και μόνο επιτρέπεται να προσθέσει την ένδειξη «βιολογικό» στην πινακίδα του.
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
ΠΩΛΗΤΕΣ
ΗΛΙΚΙΑ
<30 ετών

35 μόρια

30-35 ετών

30 μόρια

36-41 ετών

20 μόρια

> 41 ετών

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 εκμεταλλεύσεών του εντός
της περιφέρειας στην οποία αιτείται την πλανόδια δραστηριοποίηση
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ:

100 ΜΟΡΙΑ

5 μόρια
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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,
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 παραγωγού πλανοδίου εμπορίου ισχύει για πέντε (5) έτη και ανανεώνεται κάθε έτος της
πενταετίας, ανάλογα με την εποχικότητα του εκάστοτε παραγόμενου προϊόντος και σύμφωνα με την
ετήσια 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
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

A∆A: ΨΗ077ΛΨ-Λ7Θ
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
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