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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Χαλκίδα 9/8/2017
Αριθ. Πρωτ.: οικ.5787

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με την χορήγηση έντεκα (11) συνολικά αδειών
υπαιθρίου πλανοδίου Εμπορίου για το έτος 2017(επαγγελματικές άδειες)».
Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας σύμφωνα με την αριθ. 4659/8-8-2017 απόφαση (ΑΔΑ:60ΝΞ7ΛΗΝΛΨ) πρόκειται να χορηγήσει έντεκα (11) επιπλέον άδειες υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου για το έτος
2017.
Προς τούτο προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει με αίτηση του, τα παρακάτω αναφερόμενα
δικαιολογητικά από 10-08-2017 έως 31-8-2017.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση είναι:
1. Πιστοποιητικό ανεργίας
2.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία 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 μια από τις κατηγορίες:
α) άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 50% και τυφλοί,
β) Πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
γ) Ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄82)
δ) Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία,
αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές
ανάγκες εξάρτησης
ε) Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες
στ) Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των ΟΤΑ της χώρας
ζ) Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.
Η Ταχυδρομική Δ/νση για την αποστολή των αιτήσεων είναι:
Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας
Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού
Λ. Χαϊνά 93
34100 Χαλκίδα
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Επισημαίνεται ότι:
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. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΦΑΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
Κωνσταντίνου Π. Μπακογιάννη
2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα
3. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης
4. Δήμους Π.Ε. Εύβοιας
5. Μ.Μ.Ε.
6. Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε. Εύβοιας (για ανάρτηση στην οικεία ιστοσελίδα)
7. Πίνακα ανακοινώσεων (ισόγειο Διοικητηρίου)
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