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ΘΕΜΑ: Συντονισμός ενεργειών και διαδικασιών για την άσκηση της αρμοδιότητας  χορήγησης 
νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας 
δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και δικαιωμάτων 
δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχουν τροποποιηθεί και  ισχύουν 
2. Τις διατάξεις του Ν.4849/2021 ΦΕΚ 207/Α/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 έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ΦΕΚ 
3833/Β/2021 ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 18 και 22 σχετικά με τη διάρθρωση και τις 
αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων  σε θέματα εμπορίου. 

4. Την εύρυθμη άσκηση τις αρμοδιότητας σχετικά με ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων του 
Ν.4849/2021 κατά το μέρος που αφορά τη χορήγηση νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο 
εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια 
Πελοποννήσου και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους αδείας 
πωλητών».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Ορίζουμε την Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου, ως αρμόδια υπηρεσία: 
1. για την έκδοση προκήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4849/2021, για τη 

χορήγηση νέων αδειών πωλητών στο πλανόδιο εμπόριο με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας 
δραστηριοποίησης  και δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σε 
υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών και, κάθε άλλης σχετικής ενέργειας που θα απαιτηθεί 
για την διεξαγωγή και την ολοκλήρωσή της. 

Για το σκοπό αυτό οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων Αργολίδας, Κορινθίας, 
Λακωνίας και Μεσσηνίας, θα υποστηρίζουν  τη Δ/νση Ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας 
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Αρκαδίας με προσωπικό και μέσα για την συγκρότηση επιτροπών, την ενημέρωση 
ενδιαφερομένων, έκδοση αδειών καθώς και κάθε άλλη σχετιζόμενη με την αναφερόμενη 
προκήρυξη ενέργεια.

2. Για την χορήγηση των νέων αδειών με το αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης  
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, για τους επιτυχόντες στην παραπάνω αναφερόμενη προκήρυξη, 
των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας δεν είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου και,

3. Για τη χορήγηση δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε 
υφιστάμενους κατόχους αδείας πωλητών, των οποίων ο τόπος μόνιμης κατοικίας δεν είναι η 
Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Β. Κατά τα λοιπά οι αρμοδιότητες που ορίζονται να ασκούνται από τις Περιφέρειες με βάση τις 
διατάξεις του Ν.4849/2021, εξακολουθούν να ασκούνται από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης Ανάπτυξης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων. 

Η παρούσα αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.ppel.gov.gr 

                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

                                        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων 
2. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης /Τμήμα Διαφάνειας για διευθέτηση θεμάτων που 

τυχόν απαιτηθούν στο ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ ως προς τη διακίνηση εγγράφων μεταξύ των Διευθύνσεων. 

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 
3. Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
4. Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών 
5. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα

http://www.ppel.gov.gr/
ΑΔΑ: Ψ7ΓΘ7Λ1-Η1Ζ


		2022-12-01T16:40:28+0200


		2022-12-02T10:01:31+0200
	Athens




