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Γενικές πληροφορίες για τα Green Cart της Πόλης της Νέας Υόρκης  

Τα Green Cart της Πόλης της Νέας Υόρκης (NYC) είναι πλανόδιοι (κινητοί) τροχήλατοι πάγκοι 
(καρότσια) και καντίνες που φέρνουν φρέσκα φρούτα και λαχανικά και άλλα υγιεινά τρόφιμα 
σε γειτονιές που δεν είχαν πρόσβαση σε φρέσκα προϊόντα. Οι πωλητές Green Cart πρέπει να 
διαθέτουν άδεια κινητής μονάδας πώλησης τροφίμων από το Τμήμα Υγείας και Ψυχικής 
Υγιεινής της Πόλης της Νέας Υόρκης (Τμήμα Υγείας) και οι διαχειριστές του πάγκου ή της 
καντίνας πρέπει να διαθέτουν άδεια Green Cart (φρέσκα φρούτα και λαχανικά) από το Τμήμα 
Υγείας.  
 
Τι είδους τρόφιμα μπορεί να διαθέτει το Green Cart;  
Τα Green Cart προσφέρουν ολόκληρα, άκοπα ωμά φρούτα και λαχανικά, όπως καρότα, 
μπανάνες, μήλα και μούρα, εμφιαλωμένο πόσιμο νερό, απλούς ξηρούς καρπούς και 
τεμαχισμένα ή κομμένα φρούτα και λαχανικά, εάν ο πάγκος ή η καντίνα έχει εξοπλισμό 
κατάλληλο για να διατηρεί τα τρόφιμα κρύα και προσυσκευασμένα. Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που μπορούν να πωλούν τα Green Cart, επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση nyc.gov/greencarts.  
 
Πού μπορεί να λειτουργήσει ένα Green Cart;  
Τα Green Cart λειτουργούν σε τοποθεσίες που καθορίζονται από την αστυνομία. Επισκεφθείτε 
τη διεύθυνση nyc.gov/greencarts για να μάθετε περισσότερα.   
 
Πόσες άδειες Green Cart υπάρχουν; 
Η Πόλη της Νέας Υόρκης διέθεσε 1.000 άδειες Green Cart: 350 για το Brooklyn, 350 για το 
Bronx, 150 για το Manhattan, 100 για το Queens και 50 για το Staten Island.  
 
Πόσο κοστίζει η απόκτηση άδειας Green Cart; 

• Αρχικό κόστος: Για να κάνετε αίτηση για άδεια Green Cart, πρέπει να έχετε έγκυρη 
άδεια κινητών μονάδων πώλησης τροφίμων. Εάν δεν έχετε ήδη άδεια, πρέπει να 
πληρώσετε 53 $ για την 
Εκπαίδευση σχετικά με την προστασία τροφίμων για πλανόδιους πωλητές και 50 $ για 
την άδεια, η οποία ισχύει για δύο χρόνια. Εάν σας δοθεί άδεια Green Cart, κοστίζει 75 $ 
και ισχύει για δύο χρόνια. 

• Κόστος ανανέωσης: Η ανανέωση της άδειάς σας κάθε δύο χρόνια κοστίζει 50 $, συν ένα 
τέλος 10 $ για εκκαθάριση φόρου. Η ανανέωση της άδειάς σας κάθε δύο χρόνια 
κοστίζει 50 $.  

• Τα τέλη για την άδεια δεν ισχύουν για βετεράνους των Ηνωμένων Πολιτειών με 
Πιστοποιητικό Μικροπωλητή από την Πολιτεία της Νέας Υόρκης ή για 
επιζώντα/επιζώσα σύζυγο ή σύντροφο βετεράνου με αυτό το πιστοποιητικό.  
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Πώς μπορώ να αποκτήσω άδεια κινητής μονάδας πώλησης τροφίμων;  
Τηλεφωνήστε στο 311 και ζητήστε την «Mobile Food Vendor License Application» (Αίτηση για 
άδεια κινητής μονάδας πώλησης τροφίμων) ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση 
www1.nyc.gov/nycbusiness/description/mobile-food-vending-license. 
 
Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για άδεια Green Cart;  
Οι άδειες Green Cart εκδίδονται για άτομα που υπάρχουν σε λίστα αναμονής αδειών Green 
Cart. Υπάρχει λίστα αναμονής για κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Μια νέα λίστα αναμονής 
δημιουργείται μόλις εξαντληθεί η τρέχουσα λίστα. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ώστε να 
προστεθείτε στις λίστες αναμονής αδειών Green Cart κατά την περίοδο της ανοιχτής λίστας 
αναμονής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιόδους ανοιχτής λίστας αναμονής, 
επισκεφτείτε τη σελίδα nyc.gov/greencarts. 
 
Τι συμβαίνει αφού υποβάλω την αίτηση για λίστα αναμονής;  
Το Τμήμα Υγείας θα καταρτίσει λίστα αναμονής των αιτούντων για κάθε δημοτικό διαμέρισμα 
με βάση τις ομάδες προτεραιότητας και ένα σύστημα κληρωτίδας. Το Τμήμα Υγείας θα σας 
στείλει μια κάρτα με τον αριθμό σας της λίστας αναμονής και, κατόπιν, θα σας στείλει μια 
αίτηση για την άδεια, όταν επιλεγείτε από μια από τις λίστες αναμονής του δημοτικού 
διαμερίσματος. 
 
Η προτεραιότητα για μια θέση στη λίστα αναμονής βασίζεται σε σύστημα βαθμών. 
Περισσότεροι βαθμοί απονέμονται σε αιτούντες με αναπηρία, σε βετεράνους των ΗΠΑ με ή 
χωρίς αναπηρία και σε αιτούντες που βρίσκονται ήδη σε άλλες λίστες αναμονής για άδειες 
κινητών μονάδων πώλησης τροφίμων του Τμήματος Υγείας. Στις αιτήσεις σε κάθε ομάδα 
προτεραιότητας ορίζεται τυχαία ένας αριθμός στη λίστα αναμονής. Όταν ειδοποιηθείτε να 
υποβάλετε αίτηση για άδεια, εάν δεν μπορείτε να επιδείξετε αποδεικτικό της ομάδας 
προτεραιότητάς σας, η αίτησή σας στη λίστα αναμονής θα απορριφθεί για όλους τους δήμους 
που θα επιλέξετε και θα πρέπει να προχωρήσετε σε εκ νέου υποβολή, μόλις ανοίξουν ξανά οι 
λίστες αναμονής.  
 
Παρατηρώ ότι ορισμένα δημοτικά διαμερίσματα διαθέτουν περισσότερες άδειες Green Cart 
από άλλα. Θα έχω μεγαλύτερες πιθανότητες, εάν επιλέξω περισσότερα από ένα δημοτικά 
διαμερίσματα;  
Η πιθανότητα επιλογής σας για να υποβάλετε αίτηση για άδεια εξαρτάται από τον αριθμό των 
αιτούντων, την ομάδα προτεραιότητάς σας και εάν είστε διατεθειμένοι να δραστηριοποιηθείτε 
σε περισσότερα δημοτικά διαμερίσματα. Όταν κάνετε αίτηση για να μπείτε στη λίστα 
αναμονής, επιλέξτε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία είστε διατεθειμένοι να 
λειτουργήσετε ένα Green Cart. Εάν επιθυμείτε να λειτουργήσετε μόνο σε ένα δημοτικό 
διαμέρισμα, θα πρέπει να επιλέξετε μόνο ένα.  
 
Εάν υποβάλω αίτηση για τις λίστες αναμονής του Green Cart, θα αφαιρέσετε το όνομά μου 
από άλλες λίστες αναμονής αδειών κινητών μονάδων πώλησης τροφίμων;  
Όχι. Οι λίστες αναμονής για άλλους τύπους αδειών κινητών μονάδων πώλησης τροφίμων και 
οι άδειες Green Cart είναι ξεχωριστές. Η αίτηση για συμμετοχή σε λίστα αναμονής για άδεια 
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Green Cart δεν θα επηρεάσει την κατάσταση ή τη θέση σας σε οποιαδήποτε άλλη λίστα 
αναμονής για άδεια κινητών μονάδων πώλησης τροφίμων. 
 
Εάν έχω ήδη άδεια για κινητή μονάδα πώλησης τροφίμων, μπορώ να αποκτήσω και άδεια 
Green Cart;  
Μπορείτε να έχετε μόνο μία άδεια για κινητή μονάδα πώλησης τροφίμων κάθε φορά. Εάν 
υποβάλετε αίτηση και επιλεγείτε για άδεια Green Cart και αποδεχτείτε αυτήν την άδεια, θα 
πρέπει να επιστρέψετε την άλλη άδεια για κινητή μονάδα πώλησης τροφίμων.  
 
Πώς μπορώ να αποκτήσω άδεια Green Cart;  
Πρέπει να αγοράσετε τον δικό σας τροχήλατο πάγκο (καρότσι), ο οποίος πρέπει να ελεγχθεί 
και να εγκριθεί από το Τμήμα Υγείας πριν τον χρησιμοποιήσετε. Επισκεφθείτε τη σελίδα 
nyc.gov/greencarts για να βρείτε μια λίστα εγκεκριμένων κατασκευαστών τροχήλατων 
πάγκων. 
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