
                                               
                                                                                        Βόλος 20 Μαρτίου  2017 
        
                                                                                                               
      
                                                                                                                                                    
                                                                                        
                                                                                                                                                  
                                                                                                               
    Ταχ.∆/νση: Ιωλκού & Αναλήψεως                                                                                                                                                                      
    Ταχ.Κώδ.:  380 01                                                              
    Πληροφορίες:Γ. Σουντουλουµάκη 
    Τηλέφωνο: 2421352526  
    FAX: 2421352524 
    E-MAIL: g. sountouloumaki@thessaly.gov.gr 
         
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Από τη ∆/νση Ανάπτυξης – Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού ανακοινώνονται τα εξής: 
 
   Με την αρίθµ. 24/247/16-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της    
Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίνεται η χορήγηση µε κλήρωση των πενήντα δύο (52) αδιάθετων 
αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου του έτους 2016, κατά το έτος 2017. 
   Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αιτήσεις στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων  - Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού 
(∆ιοικητήριο – Ιωλκού – Αναλήψεως – Βόλος – 1ος όροφος – γραφεία 118 και 123) κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 23/03/2017 έως 28/04/2017, προσκοµίζοντας τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, προκειµένου να προβούµε στην προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία 
διαδικασία. 
 
1.  Αίτηση (Συµπλήρωση συγκεκριµένου εντύπου της υπηρεσίας). 

 
2. Υπεύθυνη δήλωση µε το γνήσιο της υπογραφής του/της ενδιαφεροµένου/ης, όπου  
     θα δηλώνεται ότι: «δεν κατέχω ούτε εγώ ούτε ο/η σύζυγός µου ούτε τα τέκνα µου  
     άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος.  
 
3.  Κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆. σε ισχύ.  
      
4.  Αποδεικτικά στοιχεία της επικαλούµενης στην αίτησή τους ιδιότητα: 
 
α)  Οι ανάπηροι, πιστοποιητικό αναπηρίας. 
 
β)  Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς µε τρία παιδιά, πιστοποιητικό  
      οικογενειακής κατάστασης. 
       
γ)   Οι γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία και οι γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική 
      αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες  
      και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή. 
 
δ)   Οι οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οι οµογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται 
     από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο, επικυρωµένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας 
     Οµογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης. 

                                                                         
                                                                                          
                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 



 
ε)   Οι Έλληνες Ροµά, επικυρωµένο αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας και  
      βεβαίωση εγγραφής στο δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας. 
 
στ)  Τα απεξαρτηµένα άτοµα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτοµα υπό απεξάρτηση,  
       πιστοποιητικό του αρµόδιου φορέα – οργανισµού. 
 
 ζ)   Οι ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/1944 (Α΄82), βεβαίωση του 
       Γενικού Λογιστηρίου  του Κράτους ή υπεύθυνη δήλωση µε το γνήσιο της υπογραφής  
       «περί ατοµικής ευθύνης του δηλούντος ή βεβαιούντος», µαζί µε το απόκοµµα επιταγής  
       πληρωµής της συντάξεως  του τελευταίου µήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης αυτής. 
 

5. Εκκαθαριστικό σηµείωµα της αρµόδιας ∆.Ο.Υ., για τα εισοδήµατα του τελευταίου έτους.  
 

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
 

   7.  Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της 
υπηρεσίας 2421-3-52526 και 2421-3-52521. 
 
 
   Ε.Π. 
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