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Α.  ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
1. Ν. 4264/14, άρθρα 22-35 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α'). 
2. Ν. 4282/14, άρθρο 33 (ΦΕΚ 182/29.08.2014 τεύχος Α'). 
3. Ν. 4314/14, άρθρο 93 (ΦΕΚ 265/23-12-14 τεύχος Α΄). 
4. Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. Κ1-929/10-6-2014 της Γενικής ∆/νσης Εσωτερικού Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας.. 
5. Υγειονοµική ∆ιάταξη υπ’ αριθµ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ 2718 Β’/8-10-2012) «Υγειονοµικοί όροι και 

προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και άλλες διατάξεις». 
6. Εγκύκλιος υπ’ αριθµ. 6/Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30-7-2013. 
 

 
 
Β. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 
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: 
 
1. µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυφλούς, 
2. µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πολύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε τρία τέκνα, 
3. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπηρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α' 82), 
4. 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, 

5. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες, 
6. µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες Ροµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής 

αυτοδιοίκησης της χώρας, 
7. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό απεξάρτηση.  
 
Στην περίπτωση που αποµένουν αδιάθετες άδειες, αυτές χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει 
αίτηση. 
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε 
κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.  
Αν δεν εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση κατά το 
επόµενο έτος. 
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. Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια µια φορά κάθε χρόνο. 
Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται µετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας και τη δηµοσίευση ανακοίνωσης, στο Τµήµα Ρύθµισης και Έκδοσης Αδειών της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης 
Επιχειρηµατία. 
 
 
Γ. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Α. Πριν την έγκριση χορήγησης της άδειας 

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία). 
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
3. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας. 
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη 

διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. 
5. Πιστοποιητικό από αρµόδια υπηρεσία µε το οποίο αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι ο ενδιαφερόµενος ανήκει σε µία 

από τις ειδικές κατηγορίες που αναφέρονται παραπάνω (πολυτεκνία, αναπηρία κ.λ.π.). 
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Β. Μετά την έγκριση χορήγησης της άδειας 

1. Βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης - άσκησης 
επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α' 47) και 1642/1986 (Α' 125). 

2. Πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν. 
3. Βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος τηρεί τις 

προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων - ποτών, 
(προκειµένου για καντίνες για τη χορήγηση της βεβαίωσης ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στην οποία 
αναφέρονται η ταξινόµηση του οχήµατος (ρυµουλκούµενο ή αυτοκινούµενο, αριθµός πλαισίου, κ.λ.π), 
το σχεδιάγραµµα κάτοψης της κινητής καντίνας - διάγραµµα ροής εις τριπλούν, τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιµα, 
ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυµεί να προσφέρει, ο τρόπος υδροδότησης (δεξαµενή νερού, περιγραφή της, ή σύνδεση 
δικτύου. κ.λ.π.), ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων (δεξαµενή ακαθάρτων, περιγραφή της, ή σύνδεση δικτύου, κ.λ.π.), ο 
τρόπος ηλεκτροδότησης (γεννήτρια, σύνδεση µε δίκτυο, περιγραφή, κ.λ.π.), πού και πώς δραστηριοποιείται. 

4. ∆ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. 
 
Ο ενδιαφερόµενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφεροµένου ή του 
προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης 
δραστηριότητας και βιβλιάριο ή πιστοποιητικό υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων - ποτών.  
 

 

∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης για το έτος 2015 θα χορηγήσει άδειες στις παρακάτω κατηγορίες επαγγελµάτων: 
 
1. Στάσιµο εµπόριο τροφίµων και ποτών 
2. Κουλούρια-αρτοσκευάσµατα-κάστανα 
3. Ποπ κορν - ξηροί καρποί-ζαχαρώδη-µαλλί της γριάς 
4. Φρούτα-λαχανικά 
5. Χειροποίητα δηµιουργήµατα 
6. Άνθη-φυτά 
7. Χριστουγεννιάτικα δέντρα 
 
 
Ε. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ 

Η ανανέωση των υφιστάµενων αδειών γίνεται εφόσον ο αδειούχος καταβάλλει το αναλογούν τέλος στον ∆ήµο και 
καταθέτει σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας:  
 
1. Φορολογική ενηµερότητα.  
2. Ασφαλιστική ενηµερότητα.  
3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της 

άδειας. 
 
Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της άδειας ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει στην υπηρεσία εντός δέκα 
(10) εργάσιµων ηµερών. 
 
 

Ζ. ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, µπορεί να δίδονται άδειες παρασκευής και διάθεσης 
πρόχειρων γευµάτων για ορισµένες ώρες και µόνο για τη συγκεκριµένη εκδήλωση. Οι ηµέρες δραστηριότητας των εν λόγω 
πωλητών δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον αριθµό των ηµερών της σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση, εάν 
πρόκειται για ηµερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και 
δύο ώρες µετά τη λήξη αυτής. Η κατάθεση των σχετικών αιτήσεων θα γίνεται µετά από ανακοίνωση της υπηρεσίας. 
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Η. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

1. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και αντιστοιχεί µία άδεια για κάθε 
φυσικό πρόσωπο.  

2. 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. Η απαγόρευση 
αυτή δεν ισχύει για τις εµποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωµένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.  

3. Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται µόνο σε θέσεις-σηµεία που έχουν καθοριστεί και 
οριοθετηθεί από τον ∆ήµο. 

4. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας από τον ∆ήµο είναι η µη ύπαρξη βεβαιωµένων ληξιπρόθεσµων 
οφειλών, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών. 

 

 

 


