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ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ 

Θέµα:    « Χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου ». 

Σχετ.: α) Το άρθρο 22 παρ. 4 του Ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-5-2014) «Άσκηση εµπορικών 
               δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος  και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

           β) Την υπ΄ αριθ. 6850/29-8-2016 (Α∆Α: ΨΡ4Υ7ΛΗ-99Χ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.            
               Εύβοιας περί καθορισµού αριθµού αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου για το έτος    
               2016.    
           γ) Την υπ΄ αριθ. 6851/29-8-2016 πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την    
                χορήγηση είκοσι εννιά (29) συνολικά αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου.  
           δ) Την από 30-8-2016 αίτηση του κ. Κουτσοχέρα Εµµανουήλ του Ζαχαρία κατοίκου Χαλκίδας   
           ε) Την από 31-8-2016 αίτηση του κ. Μπούρικα Μιχαήλ του Ζαχαρία κατοίκου Χαλκίδας     
         στ) Την από 1-9-2016 αίτηση του κ. Ράµου Νικόλαου του Ευαγγέλου κατοίκου Ν. Αρτάκης              
           ζ) Την από 1-9-2016 αίτηση του κ. Μήτρου Βασίλειου του Κων/νου κατοίκου Προκοπίου 
           η) Την από 1-9-2016 αίτηση του κ. Ράµου Περικλή του Ιωάννη κατοίκου Ν. Αρτάκης                
           θ) Την από 1-9-2016 αίτηση του κ. Καραγιάννη Λεωνίδα του Νεκτάριου κατοίκου Έξω Παναγίτσας     
               Χαλκίδας                
                

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
1. Με τις ανωτέρω (δ) έως και (θ) σχετικές αιτήσεις υποβλήθηκαν τα  δικαιολογητικά σε εφαρµογή των    
    άρθρων 22 και 23 του Ν. 4264/2014 και αιτούνται αναλόγως µε τα (β) και (γ) σχετικά, χορηγήσεις    
    αντίστοιχων αδειών άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου.    
     
Το άρθρο 22 του Ν.4264/14 προβλέπει ότι: 

Γενικές ρυθµίσεις 

1. Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου 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 τοις εκατό     

     (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.   

2.  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 ή πλανόδιου 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 την συγκεκριµένη θέση  
     που αντιστοιχεί σε κάθε  άδεια.    
     Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια µια φορά κάθε χρόνο. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά  
     από πρόταση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, καθορίζεται ο τόπος, ο χρόνος, η διαδικασία της   
     κλήρωσης της προηγούµενης παραγράφου και η συγκρότηση τριµελών επιτροπών διενέργειας της   
     κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας   
     Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο µέλη που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη. 

3. Ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του  
    καταβαλλόµενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη,  
    µετά από πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
4. Οι µεν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση το δηµοτικού  
    συµβουλίου του οικείου ∆ήµου, οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου   
    χορηγούνται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου και ισχύουν εντός της   
    οικείας Περιφέρειας.  
    Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και αντιστοιχεί µια   
    άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο. 
 
5. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο  
    χορηγήθηκε. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης  
    της άδειας, προς την αρµόδια αρχή που την εξέδωσε: 

α) Φορολογική ενηµερότητα. 

β) Ασφαλιστική ενηµερότητα. 

γ) 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 κατά την παράγραφο 1 του παρόντος     
    άρθρου, ο αδειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών στην αρχή που    
    εξέδωσε την άδεια. Σε περίπτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παραγράφου 1 του    
    άρθρου 31.  
 
6. 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.    

 



 

 

 

Επίσης, το άρθρο 23 του Ν.4264/14 προβλέπει ότι: 

Άδεια υπαίθριου εµπορίου 

1. Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια αρχή    
    αίτηση υπό την µορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος   
    και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. 
    Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρµόδιες       
    υπηρεσίες µε τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι άνεργος και ανήκει σε µία από τις   
    κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 22. Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει στην αρµόδια  
    Υπηρεσία: 
 
α) 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), 

β)  πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν, 

γ)  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, 

δ)  δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.                                                                                                           

     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 υγείας, εφόσον    
     πρόκειται για διάθεση τροφίµων - ποτών. 
 

2. Καθιερώνεται ειδική άδεια µε την ονοµασία «Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία   
    έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλόγραµµου, ύψος 0,30 µ. και πλάτους 0,20 µ. και χρώµα λευκό και   
    φέρει τα εξής στοιχεία: 

α) Τον αριθµό άδειας και την ηµεροµηνία έκδοσής της. 

β) Τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, καθώς και τυχόν στοιχεία άδειας παραµονής και αριθµός  
     δηµοτολογίου. 

γ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία στην οποία  
     υπάγεται ο πωλητής. 

δ) Τον αριθµό µητρώου και τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται ο πωλητής. 

ε) Το συγκεκριµένο χώρο εγκατάστασης του και την έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιµο  
     εµπόριο. 

στ) Τα συγκεκριµένα είδη ή υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο της δραστηριότητας του πωλητή,    
       το συγκεκριµένο είδος εξοπλισµού, καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος που τυχόν    
      χρησιµοποιεί. 

ζ)  Φωτογραφία του δικαιούχου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια πάνω σε αυτή.  
     Σε περίπτωση  µόνιµης αναπλήρωσης η άδεια φέρει µόνο τη φωτογραφία του προσώπου που  
     αναπληρώνει µόνιµα τον  δικαιούχο.  

η) Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της διάρκειας της. 

3. Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιµου) εµπορίου και η   

    βεβαίωση του παρόντος νόµου σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε εµφανές   
    σηµείο του χώρου ή του εν γένει εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας. 

    Επειδή ο αριθµός των αιτήσεων (έξι) των ανωτέρω ενδιαφεροµένων δεν υπερβαίνει τον  
    καθορισµένο αριθµό  αδειών (είκοσι εννιά) σύµφωνα µε την (γ) σχετική πρόσκληση του    
    Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Εύβοιας, για τούτο εισηγούµεθα την έγκριση όσων πληρούν τις     
    προϋποθέσεις του Ν. 4264/2014 και χορήγηση σε αυτούς των  αδειών άσκησης υπαιθρίου  πλανοδίου   
    εµπορίου.   
  



 
 
 
 

     
                                                                                                            
 
                                                                                                      Μ.Ε.Α. 
                                                                          Ο Αν/της Προϊστάµενος ∆/νσης Ανάπτυξης 
 

                                                                                         Γεώργιος Μαυροµµατάκης 
                                                                                   Π.Ε. Ηλεκτρ/γων – Μηχ/κων Α΄ β 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                                    
                                                                                                                                          

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗ – Η ΟΧΙ 
 

1. 
Κουτσοχέρας Εµµανουήλ του Ζαχαρία 
Εµπρόθεσµη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

 
Νωπά ψάρια 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
2. 

Μπούρικας Μιχαήλ του Φώτιου 
Εµπρόθεσµη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας και γνωστοποίηση 
αποτελέσµατος πιστοποίησης αναπηρίας  

 
Κινητή καντίνα 

 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
 

3. 

Ράµος Νικόλαος του Ευαγγέλου  
Εµπρόθεσµη αίτηση, έχει καταθέσει  
Κάρτα ανεργίας,πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης (ανήκει στην κατηγορία των 
πολύτεκνων)  

 
 

Οπωροκηπευτικά 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
4. 

Μήτρου Βασίλειος του Κων/νου 
Εµπρόθεσµη αίτηση, έχει καταθέσει  
κάρτα ανεργίας 

 
Είδη νεωτερισµού 
(ρούχα, παπούτσια) 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
 

5. 

Ράµος Περικλής του Ιωάννη 
Εµπρόθεσµη αίτηση, έχει καταθέσει  
Κάρτα ανεργίας,πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης (ανήκει στην κατηγορία των 
τριτεκνων) 

 
 
Οπωροκηπευτικά 

Ο αιτών καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 

 
 

6. 

Καραγιάννης Λεωνίδας του Νεκτάριου 
Εµπρόθεσµη αίτηση, δεν έχει καταθέσει  
Κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης (ανήκει στην κατηγορία των 
πολυτέκνων) 

 
 

- 

Ο αιτών δεν καλύπτει τις 
προϋποθέσεις για την 
χορήγηση της άδειας 



 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                 

             

                                                                                                                                               

  

                                                         

                                                                                                                                                

 

 

     

    

                                                                                                                                                                                         


