
ΣΧΕΔΙΟ 

Με το άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:  
«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας 

τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες:  
ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται η 

άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου…..» 

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1β του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:  
Β. Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:  
v. το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων. 
Σύμφωνα με τις παρ.1γ και 1β των άρθρων 82 και 83 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ο πρόεδρος της Κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων και το 
συμβούλιο της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, αντίστοιχα, προτείνουν τις θέσεις 
όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και γενικά οι υπαίθριες εμπορικές 
δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της 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 λήψη σχετικής απόφασης.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Με το άρθρο 51 «Θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου» του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α'/05-

11-2021) «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και 
την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή 
νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες 
διατάξεις» ορίζεται μεταξύ άλλων ότι:  

«1. Οι θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου βρίσκονται σε υπαίθριους δημόσιους ή δημοτικούς ή 
ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή ιδιωτικούς χώρους.  

2. Mε απόφαση του Δήμου, εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης 
στο στάσιμο εμπόριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής μελέτης, καθορίζονται ελάχιστες αποστάσεις 
των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών: α) μεταξύ τους, β) από καταστήματα πώλησης 
συναφών προϊόντων, γ) από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του 
προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων, δ) από οργανωμένους και 
επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλησίες, ε) από οργανωμένες 
ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων, και στ) από δημοτικές και υπαίθριες 
λαϊκές αγορές. 

3.  Για τη χωροθέτηση των θέσεων δραστηριοποίησης στο στάσιμο εμπόριο λαμβάνονται υπόψη 
η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις, η ανεμπόδιστη διέλευση ατόμων με κινητικά 
προβλήματα και οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.» 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Θέμα: «Κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων 
δραστηριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπόριο και ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων 
δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 
207/Α΄/5-11-2021).»  
 



Με το άρθρο 55 του Ν. 4849/2021 «Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης 
στο πλανόδιο εμπόριο», ορίζεται ότι: 

«1.Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο, επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια 
της συναλλαγής.  

2.Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό 
άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αναρτούν στο 
κεντρικό τους κατάστημα, στον οικείο διαδικτυακό τόπο, και στο πληροφοριακό σύστημα 
Ο.Π.Σ.Α.Α. κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η 
άσκηση πλανόδιου εμπορίου.  

3.Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι κάτοχοι 
άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις 
έψησης, μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια του ίδιου δήμου, χωρίς 
την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της παρ. 2 του ίδιου άρθρου (αφορά την 
απαγόρευση άσκησης πλανόδιου εμπορίου σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των 
πέντε χιλιάδων κατοίκων). Με απόφαση του οικείου δήμου καθορίζονται η μέγιστη χρονική 
διάρκεια της στάσιμης παραμονής, η συχνότητα αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.» 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται: 
 
Για το άρθρο 51 «Θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου» του Ν. 4849/2021(ΦΕΚ 207/Α'/05-

11-2021) 
Καθορίζουμε ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των πωλητών ως κάτωθι:  
α) Τουλάχιστον 150 μέτρα απόσταση μεταξύ των πωλητών,  
β) τουλάχιστον 150 μέτρα απόσταση από καταστήματα πώλησης συναφών προϊόντων,  
γ) τουλάχιστον 100 μέτρα απόσταση από σταθμούς για την εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, 
του προαστιακού σιδηρόδρομου και των υπεραστικών λεωφορείων  
δ) τουλάχιστον 150 μέτρα απόσταση από οργανωμένους και επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, 
μουσεία, μνημεία και εκκλησίες,  
ε) τουλάχιστον 150 μέτρα απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εισόδους σχολείων, 
νοσοκομείων/κλινικών και  
στ) τουλάχιστον 150 μέτρα απόσταση από δημοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές. 

 

Για το άρθρο 55 «Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στο πλανόδιο 
εμπόριο» του Ν. 4849/2021(ΦΕΚ 207/Α'/05-11-2021) 

Οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητή 
εγκατάστασης έψησης θα μπορούν να παραμείνουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια της 
ίδιας Κοινότητας, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της 
παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν 4849/2021  για τρεις μέρες την εβδομάδα και έως τρεις ώρες 
ανά ημέρα δραστηριοποίησης κατ΄ανώτατο όριο. Για τις θέσεις στις οποίες θα σταθμεύουν 
προσωρινά οι εν λόγω κάτοχοι αδειών πλανοδίου εμπορίου, θα ισχύουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις 
αποστάσεων που καθορίζονται για τις θέσεις άσκησης του στάσιμου εμπορίου (ως καθορίζονται 
ανωτέρω) καθώς και η ομαλή πρόσβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις, η ανεμπόδιστη διέλευση 
ατόμων με κινητικά προβλήματα και η απρόσκοπτη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. Οι κάτοχοι 
άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις 
έψησης απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας για την κατάληψη του κοινόχρηστου 
χώρου από τον δήμο, καθώς και από τα τέλη χρήσης για τη τρίωρη παραμονή τους. 


