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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΛΑΝΟΔΙΟΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ 

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

 
 

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………………………………………………….………… 

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: ……………………………………….……………………………………….………… 

 

Διεύθυνση Κατοικίας / Αλληλογραφίας: ………………….………………………………….………….… 
 

Ημερομηνία: ……………………….………………………………….……………………………….……….………. 

 

 

 Προς   Δήμαρχο Αγίου Αθανασίου  

 

Κύριε, 
 

Παρακαλώ όπως μου παραχωρηθεί Άδεια Πλανοδιοπώλησης  

(είδος Τροφίμου) ………….……………………………………….…………… η οποία θα γίνεται με το / τα όχημα / 

τα μου με αριθμό/ούς κυκλοφορίας ……………………………………………… και θα διεξάγεται στην/ στις 

οδό/οδούς …………………………………………………………………… 

 
ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι διεξάγω / δεν διεξάγω άλλο επάγγελμα. Εάν ΝΑΙ παρακαλώ όπως γίνει 
περιγραφή του επαγγέλματος πιο κάτω 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Έχετε υποβάλει ξανά αίτηση για πλανοδιοπώληση; Εάν ΝΑΙ παρακαλώ όπως μας αναφέρετε 

λεπτομέρειες ………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Υπογραφή Αιτητή 

 

 

………………………………  
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Ενημερωτικό για αιτητή για Άδεια Πλανοδιοπώλησης Τροφίμου 

 

Σε περίπτωση έγκρισης από τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση άδειας 

Πλανοδιοπώλησης τροφίμου τα πιο κάτω Πιστοποιητικά πρέπει να παραδοθούν στον δήμο για έλεγχο.  

 

1. Πιστοποιητικό Υγείας του/των χειριστή/στων τροφίμου εγκεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας. 

(Χρειάζεται ανανέωση κάθε χρόνο) 

2. Μικροβιολογική Ανάλυση του πόσιμου νερού που θα χρησιμοποιείται στο όχημα. (Χρειάζεται 

ανανέωση κάθε χρόνο) 

3. Έντυπο Επιθεώρησης Εγκατάστασης Υγραερίου (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών) 

4. Ηλεκτρομηχανολογικός Έλεγχος Οχήματος (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών) 

 

Μετά την παράδοση και έλεγχο των πιο πάνω Πιστοποιητικών θα ακολουθήσει Υγειονομικός Έλεγχος του 

οχήματος Πλανοδιοπώλησης με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 για την υγιεινή των  τροφίμων.  

 

Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα 

 

«Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου τηρεί Αρχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα πιο πάνω δεδομένα φυσικών 

προσώπων για σκοπούς συμμόρφωσης ως προς τις πρόνοιες των Νόμων και Κανονισμών που εφαρμόζει 

ο Δήμος. Τα στοιχεία που τηρούνται στα Αρχεία αυτά δεσμεύονται με το απόρρητο και την 

εμπιστευτικότητα και προστατεύονται κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων – Κανονισμός 2016/679 (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, καθώς και του 

Νόμου περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών (Νόμος 125(Ι)/2018), όπως αυτός 

τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.»  

 

Ο Δήμος δεν θα διαβιβάζει ή αποκαλύπτει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε τρίτο 

πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, εκτός αν τέτοια διαβίβαση ή 

αποκάλυψη είναι απαραίτητη για την:  

 

(α) εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης.  

(β) διασφάλιση ζωτικού συμφέροντος σας.  

(γ) εκτέλεση εργασιών δημοσίου συμφέροντος.  

(δ) στατιστικούς σκοπούς. 

  

Χρόνος Διατήρησης των Δεδομένων:  

 

Ο Δήμος Αγίου Αθανασίου θα διατηρεί τα δεδομένα για 10 χρόνια. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η 

τήρηση των δεδομένων για περίοδο πέραν των 10 ετών τότε θα ζητηθεί ξανά σχετική συγκατάθεση.  

 

Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων:  

Για περισσότερες πληροφορίες για το πως ο δήμος μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα,  

παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του δήμου: www.agiosathanasios.org.cy/privacy-policy 

http://www.agiosathanasios.org.cy/privacy-policy

