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ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ 
 

Με την υπ΄ αριθμ. 329/2013 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδότησε 
προς την Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του 
ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου για το 
επόμενο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.4038/2012, όπου επήλθε η μεταφορά 
της αρμοδιότητας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση  στην Κεντρική και Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση. 

Συγκεκριμένα η απόφαση - γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνει 10 άδειες 
για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και 10 άδειες για υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, συνολικά 
δηλαδή 20 νέες άδειες. 

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Α.Π. 88076/2013 καθόρισε τον ανώτατο 
αριθμό αδειών  που δύναται να χορηγηθούν στο Δήμο μας για το έτος 2014 για την 
άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και πλανόδιου εμπορίου με άδεια τύπου Β’  ως 
εξής :  

α’ ανώτατος αριθμός αδειών Υπαίθριου Πλανοδίου Εμπορίου με άδεια τύπου Β’ : 5 
β’ ανώτατος αριθμός αδειών Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου : 10 
Μετά την απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για 

τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού των αδειών που θα χορηγηθούν για το έτος 
2014 και την κατανομή των χορηγούμενων ανά κατηγορία αδειών, θα υποβληθούν 
αιτήσεις στο Δήμο από τους ενδιαφερόμενους μέχρι και τις 31/1/2014, 
συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Σημειωτέον ότι δεν περιλαμβάνονται στον ανώτατο αριθμό αδειών ανά κατηγορία 
που θα χορηγηθούν το επόμενο έτος, οι ανανεώσεις παλαιών αδειών υπαίθριου 
εμπορίου. 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαίωμα απόκτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου έχουν οι άνεργοι που δεν 

συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, το ετήσιο 



συνολικό ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό μισθωτών-
συνταξιούχων και δεν κατέχουν άδεια λαϊκής αγοράς. 

Η προϋπόθεση του ατομικού εισοδήματος δεν ισχύει για τους τρίτεκνους και τους 
πολύτεκνους. 

 
ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ   
Οι διαθέσιμες ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται με απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, κατ΄ εφαρμογή  των σχετικών διατάξεων. 
Οι χορηγούμενες σε ανέργους άδειες δίδονται ως εξής: 
α)Μέχρι 10% σε ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67% και  σε τυφλούς. 
β)Μέχρι 15% σε πολύτεκνους και τέκνα αυτών, καθώς και σε  τρίτεκνους. 
γ)Μέχρι 10% σε ανάπηρους και θύματα ειρηνικής περιόδου. 
δ)Μέχρι 10% σε ανάπηρους πάνω από 50%, εφόσον δεν οφείλεται σε πολεμικά 

γεγονότα. 
ε)Μέχρι 5% σε γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που 

προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση. 
στ)Μέχρι 10% σε ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς  παλιννοστούντες που 

προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ και  τον Πόντο. 
ζ)Μέχρι 5% σε Έλληνες τσιγγάνους ΡΟΜ, που έχουν εγγραφεί  στα δημοτολόγια 

του Δήμου. 
η)Μέχρι 5% σε άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες  και άτομα υπό 

εξάρτηση. 
 
Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία 

διενεργείται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 
Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλλαν αίτηση 

και έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη 
συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων. 

Επίσης κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης 
όπου πρόκειται  να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου 
στάσιμου εμπορίου. 

Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του Νόμου είναι 
μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι 
αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε 
κάθε άδεια. 

Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ισχύουν για μια τριετία. 
Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται ΜΟΝΟ μια άδεια υπαίθριου εμπορίου 

πλανοδίου ή στάσιμου. 
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται 

να μεταβιβασθούν. 
Οι άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου εκδίδονται πλέον από τον Δήμο, στον 

οποίο διαμένει ο πάροχος. 
Οι κάτοχοι αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β΄(δηλ. λοιπών 

προϊόντων πλην των πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας), 
ασκούν τη δραστηριότητά τους ΜΟΝΟ στο Δήμο όπου εκδόθηκε η άδεια. 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ      


