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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ : ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΩΝ .
ΘΕΜΑ: ΄΄Λήψη απόφασης - πρότασης, περί καθορισμού αριθμού αδειών υπαιθρίου
εμπορίου, που πρόκειται να χορηγηθούν, σύμφωνα με τον Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118 Α’), ανά κατηγορία
επαγγελμάτων, και προσδιορισμού ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων΄΄.
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας εκθέτουμε τα κάτωθι :
Ο αριθμός των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, ανά άδεια και θέση καθορίζονται με
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου(παρ. 3
άρθρο 22 Ν. 4264/14).
Υπαίθριο εμπόριο είναι η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό,
δημοτικό ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη.
Α) Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο είναι το υπαίθριο εμπόριο που δεν αποτελεί πλανόδιο εμπόριο καθώς και
αυτό που ασκείται σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά.
Στην έννοια του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου περιλαμβάνεται:
α) Η δραστηριότητα του μικροπωλητή ,
β) Η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε εντός
αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για
χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια .
γ) Η παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου σε φορητές
εγκαταστάσεις έψησης.
δ) Η πώληση ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνημάτων, καλλιτεχνημάτων και έργων τέχνης πρωτότυπης
καλλιτεχνικής δημιουργίας από τους παραγωγούς, που κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05, σε χώρους , που
θα καθορίζονται από τον οικείο Δήμο .
ε) Οι δραστηριότητες άσκησης στάσιμου εμπορίου με ψυχαγωγικό αντικείμενο, σε κοινόχρηστους ή
ιδιωτικούς χώρους, περιορισμένης διάρκειας, χωρίς να φέρουν μόνιμη κατασκευή ( Λούνα παρκ, παιχνίδια με
κερματοδέκτες , συναυλίες, ελαστικό σάλτο , πίστες αυτοκινητιδίων, καρουζέλ κλπ).
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου διακρίνονται σε :
α) αορίστου διάρκειας ,
β) Βραχυχρόνιες μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου ,
γ) Βραχυχρόνιες για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις,
δ) Ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05 &

ε) Περιορισμένης διάρκειας για δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο.
Το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο διεξάγεται σε πλατείες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους,
ιδιωτικούς, δημόσιους, δημοτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους Το Δημόσιο, οι δήμοι και οι εκκλησιαστικές
αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη
λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε πρόσωπα που δεν κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια (παρ.3
του άρθρου 26 του Ν.4264/14).
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός:
α) των δημοτικών και λαϊκών αγορών και

β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες,
μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων, μουσείων,
μνημείων και εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των
δημοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται μόνο σε θέσεις-σημεία που έχουν
καθοριστεί και οριοθετηθεί από το Δήμο που τους έχει χορηγήσει την άδεια (άρθρο 27 του Ν.4264/14).
Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα
αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις.
Στο υπαίθριο στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται και η πώληση των κάτωθι προϊόντων:
α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,
(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.
(γ) ελιές,
(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη
ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,
(ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β'2026) «Συμπληρωματικά
μέτρα
του
Κανονισμού
1019/2002»,
(στ)μέλι
τυποποιημένο,
(ζ)ξηροί καρποί,
(η)οπωροκηπευτικά,
(θ) όσπρια,
(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία,
(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του
κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,
(ιβ)
νωπά
αλιευτικά
προϊόντα
θάλασσας,
γλυκών
υδάτων,
ιχθυοκαλλιέργειας,
(ιγ)λοιπά
αγροτικά
προϊόντα,
(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση
αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και
πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ)
852/2004, και
(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και
τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.,
Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δικαιούνται φυσικά
πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη
διοικητική
άδεια
άσκησης
βιοποριστικού
επαγγέλματος.
Η άδεια αυτή χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που
ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) μέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε
τυφλούς,
(β) μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς με
τρία τέκνα,
(γ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α'
82),
(δ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που
προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και
πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
(ε) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,

(στ) μέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
(ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό
απεξάρτηση.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου χορηγούνται με απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου του οικείου Δήμου.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και
αντιστοιχεί μία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο(παρ. 4 άρθρο 22 Ν. 4264/14).
Β) Στην έννοια του Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου περιλαμβάνεται :

Μόνο η χρήση αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος από πρόσωπα που έχουν κάνει
έναρξη επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4264/14. (παρ.6 άρθρο 2 Ν.4264/14 )
Προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου είναι να έχει
πραγματοποιηθεί δήλωση έναρξης του επιτηδεύματος του γυρολόγου ή άλλης εμπορικής δραστηριότητας.
Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου: (α) πλησίον καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη
και (β) σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.

Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη
διάρκεια της συναλλαγής.
Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας προτείνει τις θέσεις που επιτρέπεται η
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής
κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και
αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το
δημοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (
παρ.1γ του άρθρου 83 ή την παρ.2 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010).
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αρ. 49/29-12-10 , εγκύκλιο του Υ.Ε.Α. & Η.Δ. , το Δ.Σ. αν
δεχτεί την πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας , δεν μπορεί να την τροποποιήσει εκδίδοντας πράξη
διαφορετική από την πρόταση, επομένως θεωρούμε ότι η πρόταση θα πρέπει να διαμορφωθεί σε
συνεργασία με την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , τον Κο. Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Κο. Δήμαρχο .

Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης- πρότασης, προς την Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, περί:
Α. Καθορισμού αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, στον οποίο
δύναται να περιλαμβάνονται οι κάτωθι:
1. Άδειες αορίστου διάρκειας
1α. Μικροπωλητή
1β. Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες)
1γ. Φορητών εγκαταστάσεων έψησης
2. Βραχυχρόνιες άδειες (μέχρι τέσσερις μήνες, εντός θερινής περιόδου )
2α. Μικροπωλητή
2β. Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες)
2γ. Φορητών εγκαταστάσεων έψησης
3. Βραχυχρόνιες ( για μονοήμερες ή ολιγοήμερες εκδηλώσεις)
3α. Μικροπωλητή
3β. Αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες)
3γ. Φορητών εγκαταστάσεων έψησης
4. Ετήσιας διάρκειας για τους παραγωγούς που κατέχουν άδεια του Π.Δ. 254/05.
5. Περιορισμένης διάρκειας για δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο.

Β) Προσδιορισμό ισάριθμων, συγκεκριμένων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων
στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων.
Γ) Καθορισμού αριθμού αδειών, άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
Ο Εισηγητής
Γκίκας Ιωάννης
ΔΕ 1/Δ΄
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Η Αν/τρια Προϊσταμένη
Λάμπρου Νικολέττα
ΠΕ 13/Β’

