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Εποπτικές άδειες: Πληροφορίες για υπαίθριους πωλητές τροφίμων 
 
Ένας νέος τοπικός νόμος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι υπαίθριοι πωλητές τροφίμων μπορούν να 
πάρουν μια ετήσια (πλήρους διάρκειας) προσωρινή άδεια υπαίθριας πώλησης τροφίμων (mobile food 
vending, MFV) και αυξάνει τον αριθμό προσωρινών αδειών κατά 4.450 έως το 2032. Ειδικότερα, ο 
νέος νόμος:   

• Δημιουργεί ένα νέο είδος μόνιμης άδειας MFV που ονομάζεται εποπτική άδεια. Η εποπτική 
άδεια επιτρέπει στους πωλητές να υποβάλλουν αίτηση για μία προσωρινή άδεια. Υπάρχουν 
δύο τύποι εποπτικής άδειας: μία άδεια για όλη την πόλη και μία άδεια για όλες τις περιοχές 
της Πόλης της Νέας Υόρκης (New York City, NYC) εκτός από το Manhattan (εκτός του 
Manhattan).  

• Το Τμήμα Υγείας και Ψυχικής Υγιεινής της NYC (το Τμήμα Υγείας) θα απαιτείται να παρέχει τον 
ακόλουθο αριθμό αιτήσεων κάθε χρόνο έως το 2032:  

o 100 αιτήσεις για εποπτικές άδειες για όλη την πόλη.  
o 300 αιτήσεις για εποπτικές άδειες εκτός του Manhattan.  
o 45 αιτήσεις για εποπτικές άδειες για όλη την πόλη, για άτομα με αναπηρίες και 

βετεράνους των Η.Π.Α. 
• Θα απαιτείται να υπάρχει σε κάθε μονάδα με μη μόνιμη άδεια υπό μόνιμη εποπτική άδεια 

ένας κάτοχος εποπτικής άδειας ο οποίος να εργάζεται στη μονάδα, όπου αυτή λειτουργεί. 
 
Οι αλλαγές αυτές δεν ισχύουν για μονάδες MFV με προσωρινή (εποχική) άδεια, άδεια για Green Cart 
ή άδεια περιορισμένης περιοχής. Για αυτές τις μονάδες δεν απαιτείται εποπτική άδεια. 
 
Εάν επί του παρόντος διαθέτετε προσωρινή άδεια για όλη την πόλη ή για συγκεκριμένες περιοχές η 
οποία εκδόθηκε πριν από την 1η Ιουλίου 2022, δεν θα απαιτείται να υπάρχει κάτοχος εποπτικής 
άδειας στη μονάδα σας έως την 1η Ιουλίου 2032. Το Τμήμα Υγείας θα δημοσιεύσει κανόνες για αυτήν 
την απαίτηση σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 
 
Εάν είχατε μπει σε λίστα αναμονής για πλήρη άδεια για όλη την πόλη ή για συγκεκριμένες περιοχές, 
το όνομά σας θα προστεθεί στη λίστα αναμονής για εποπτική άδεια. Οι προηγούμενες αυτές λίστες 
αναμονής έχουν πλέον κλείσει. 
 
Τι χρειάζεται να γνωρίζω για τις εποπτικές άδειες; 
Η εποπτική άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε ένα μεμονωμένο άτομο. Ένας πωλητής μπορεί να 
υποβάλει αίτηση για πλήρη μη μόνιμη άδεια για την περιοχή που υποδεικνύεται στην εποπτική άδεια 
που διαθέτει. Ένας πωλητής μπορεί να υποβάλει αίτηση οποιαδήποτε στιγμή αφότου λάβει την 
εποπτική άδειά του (εφόσον είναι ενεργή η άδεια αυτή). Ένας κάτοχος εποπτικής άδειας μπορεί να 
πωλεί προϊόντα στον ίδιο τύπο μονάδων με αυτές των κατόχων μη μόνιμων αδειών υπαίθριων 
πωλητών τροφίμων.  

• Εάν διαθέτετε εποπτική άδεια για όλη την πόλη, μπορείτε να εργάζεστε ως κάτοχος της 
εποπτικής άδειας σε οποιαδήποτε μονάδα λειτουργεί υπό εποπτική άδεια. Εάν διαθέτετε 
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• εποπτική άδεια εκτός του Manhattan, μπορείτε να εργάζεστε ως κάτοχος της εποπτικής άδειας 
σε οποιαδήποτε μονάδα λειτουργεί υπό εποπτική άδεια εκτός του Manhattan.  

• Εάν λήξει η εποπτική άδεια που διαθέτετε, θα χάσετε την εποπτική σας άδεια και το δικαίωμά 
σας για μη μόνιμη εποπτική άδεια. Μπορείτε να επιστρέψετε σε μόνιμη άδεια υπαίθριου 
πωλητή τροφίμων οποιαδήποτε στιγμή μετά από αυτό. 

• Εάν αρνηθείτε την εποπτική άδεια, μπορείτε να κρατήσετε την άδεια υπαίθριου πωλητή 
τροφίμων που διαθέτετε και να εργάζεστε σε οποιαδήποτε μονάδα MFV διαθέτει μόνιμη 
άδεια (συμπεριλαμβανομένων των μονάδων που λειτουργούν υπό εποπτική άδεια, εάν είναι 
παρών ο κάτοχος της εποπτικής άδειας). 

 
Πώς μπορώ να αποκτήσω εποπτική άδεια; 
Ο αριθμός των εποπτικών αδειών που χορηγούνται είναι περιορισμένος βάσει νόμου. Θα πρέπει να 
είστε σε λίστα αναμονής και να περιμένετε να φτάσει η σειρά του αριθμού σας για να λάβετε μια 
αίτηση για εποπτική άδεια. Το Τμήμα Υγείας δημιουργεί λίστες αναμονής για: 

• Εποπτική άδεια για όλη την πόλη. 
• Εποπτική άδεια για όλες τις περιοχές της NYC εκτός του Manhattan. 
• Εποπτική άδεια για όλη την πόλη, για άτομα με αναπηρίες και βετεράνους των Η.Π.Α.  

 
Το Τμήμα Υγείας θα ανοίξει τις λίστες αναμονής για εποπτικές άδειες για όλη την πόλη και για 
εποπτικές άδειες για εκτός Manhattan το φθινόπωρο του 2022 σε: 

• Πωλητές που ήταν στη λίστα αναμονής για πλήρη προσωρινή άδεια για όλη την πόλη ή για 
συγκεκριμένες περιοχές.  

• Πωλητές που διατηρούν μόνιμη άδεια MFV συνεχώς από την 1η Μαρτίου του 2017 ή 
παλαιότερα. 

 
Το Τμήμα Υγείας θα στείλει σε αυτούς τους πωλητές μια αίτηση για να επιλέξουν μία λίστα αναμονής. 
Κάθε πωλητής θα έχει στη διάθεσή του 30 ημέρες για να επιλέξει λίστα αναμονής. Οι λίστες αναμονής 
θα ταξινομούνται σε συμφωνία με την τοπική νομοθεσία. Οι πωλητές που και ήταν σε λίστα αναμονής 
για πλήρη προσωρινή άδεια αλλά και που διατηρούν συνεχώς μια μόνιμη άδεια υπαίθριου πωλητή 
τροφίμων από την 1η Μαρτίου 2017 ή παλαιότερα θα λάβουν προτεραιότητα. 
 
Η λίστα αναμονής για εποπτική άδεια για όλη την πόλη, για βετεράνους των Η.Π.Α. και άτομα με 
αναπηρίες θα ανοίξει το 2023. Οι πωλητές που διαθέτουν μόνιμη άδεια θα ειδοποιηθούν όταν ανοίξει 
η περίοδος αιτήσεων για τη λίστα αναμονής.  
 
Τι γίνεται όταν μπω σε μια λίστα αναμονής για εποπτική άδεια; 
Οι πωλητές θα ειδοποιηθούν μέσω ταχυδρομείου για τη θέση τους στη λίστα αναμονής για εποπτική 
άδεια. Για να δείτε τον αριθμό της θέση σας στη λίστα αναμονής και τον τρέχοντα αριθμό θέσης για 
κάθε λίστα αναμονής, επισκεφτείτε τη σελίδα nyc.gov/health/mobilefood. Όταν έρθει η σειρά του 
δικού σας αριθμού, το Τμήμα Υγείας θα σας ταχυδρομήσει μια αίτηση για εποπτική άδεια. Θα έχετε 
στη διάθεσή σας 90 ημέρες για να υποβάλετε την αίτησή σας. 
 
Όλα τα στοιχεία εποπτικών αδειών και προσωρινών αδειών θα σταλούν στην ταχυδρομική διεύθυνση 
που υπάρχει στο αρχείο. Μπορείτε να ενημερώσετε την ταχυδρομική σας διεύθυνση στέλνοντας ένα 
email που θα περιλαμβάνει τον αριθμό της μόνιμης ή προσωρινής άδειας που διαθέτετε στη 
διεύθυνση onlineappsdocs@dcwp.nyc.gov ή κλείνοντας ένα ραντεβού για να μεταβείτε στο Citywide 
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Licensing Center (Κέντρο αδειοδοτήσεων πόλης) στο Manhattan (42 Broadway, Fifth Floor) ή Queens 
(90-27 Sutphin Blvd., Fourth Floor) τηλεφωνώντας στο 
212-436-0441. 
 
Δεν χρειάζεται να πληρώσετε για την αρχική έκδοση της εποπτικής άδειάς σας. Η νέα εποπτική άδειά 
σας θα έχει την ίδια ημερομηνία λήξης με την τρέχουσα μόνιμη άδεια υπαίθριου πωλητή τροφίμων 
που διαθέτετε. Η ανανέωση της εποπτικής άδειας για δύο έτη θα κοστίζει 438 $.  
 
Μόλις λάβετε την εποπτική άδειά σας, θα σας ταχυδρομηθεί μια αίτηση για προσωρινή άδεια. Δεν 
υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησής σας για εποπτική άδεια. 
 
Κάθε πωλητής μπορεί να λάβει μόνο μία προσωρινή άδεια. Εάν έχετε ήδη μια προσωρινή άδεια και 
θέλετε να την αλλάξετε σε προσωρινή άδεια υπό εποπτική άδεια, θα έχετε στη διάθεσή σας 270 
ημέρες μετά την έκδοση της εποπτικής άδειας ή έως ότου λήξει η τρέχουσα προσωρινή άδειά σας, 
όποιο προηγηθεί, για να παραδώσετε την τρέχουσα προσωρινή άδειά σας. Αυτό δεν ισχύει για 
προσωρινές άδειες περιορισμένων περιοχών. 


