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Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

                     

         ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

  

Άρθρο 40 
Άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, τέλη, ελάχιστες 

αποστάσεις 

1. Για την άσκηση κάθε υπαίθριας στάσιμης εμπορικής 
δραστηριότητας απαιτείται άδεια, η οποία δίδεται με τους όρους και 
τη διαδικασία του παρόντος. 

2. Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου πρέπει να 
βρίσκονται σε δημόσιους ή δημοτικούς χώρους.. 

7. Κατ’ εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο μπορεί να χορηγούνται: α) μία (1) φορά το χρόνο 

άδειες σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων με 

διάρκεια ισχύος μέχρι τέσσερις (4) μήνες. Οι αδειούχοι καταβάλλουν το 

αντίστοιχο τέλος για τη συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνουν, β) εγκρίσεις για 

δραστηριοποίηση σε υφιστάμενους αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου 

εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή 
εγκατάσταση έψησης με διάρκεια ισχύος επίσης μέχρι τέσσερις (4) 

μήνες. 

Για τη διάθεση των αδειών της περίπτωσης α΄ προηγείται δημόσια πρόσκληση του 

δήμου, στην οποία ανακοινώνονται οι θέσεις, ο αριθμός και λεπτομέρειες της 

διαδικασίας. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν δελτίο 

ανεργίας σε ισχύ και φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για 

την επιλογή των υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται ως κριτήριο το οικογενειακό 

εισόδημα, όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΓΓΔΕ του τελευταίου 



οικονομικού έτους. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. 

Για τις εγκρίσεις της περίπτωσης β΄ εκδίδεται από το δήμο, στον οποίο βρίσκεται το 

σημείο δραστηριοποίησης, βεβαίωση, με την οποία επιτρέπεται η αλλαγή του χώρου 

δραστηριοποίησης για τους επιλεγέντες. Οι άδειες χορηγούνται με κλήρωση που 

διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων, η διαδικασία της οποίας καθορίζεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

8. Κατ’ εξαίρεση, με την αφορμή διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών, 

ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ο οικείος 
δήμος μπορεί να χορηγεί σε κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου 

στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο κινητή καντίνα και 
φορητή εγκατάσταση έψησης, άδεια κατάληψης χώρου για τη διάθεση 

τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο της εκδήλωσης. Με απόφαση του δήμου 

καθορίζονται τα σημεία διάθεσης. Για την παροχή της σχετικής άδειας προηγείται 

δημόσια πρόσκληση του δήμου. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των 

προς διάθεση αδειών που έχουν οριστεί με την πρόσκληση, διενεργείται με ευθύνη του 

δήμου δημόσια κλήρωση. Κλήρωση διενεργείται και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση 

που θα καταλάβει ο κάθε αδειούχος. Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να γίνεται μια φορά 

το χρόνο αν οι εκδηλώσεις έχουν περιοδικό χαρακτήρα ή, όταν κριθεί από το δήμο για 

την κάλυψη εκδηλώσεων έκτακτου χαρακτήρα. 

10. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δήμοι της χώρας 

προκαθορίζουν τα σημεία όπου μπορεί να δραστηριοποιείται στάσιμα ένας 

παραγωγός, είτε εντός του αστικού ιστού είτε σε σημείο του ευρύτερου οδικού 

δικτύου, με βάση τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Τα σημεία αυτά 

διατίθενται με βάση τα αιτήματα των παραγωγών. Αν η θέση αφορά σημείο σε χώρο 

παρακείμενο του οδικού δικτύου απαιτείται έγκριση της Τροχαίας, η οποία περιέχει και 

τις απαιτήσεις – προδιαγραφές του χώρου προκειμένου να καταστεί ασφαλής για τους 

διερχόμενους οδηγούς και καταναλωτές. Κάθε σημείο μπορεί να διατίθενται σε 

διαφορετικούς παραγωγούς ανάλογα με τις ημέρες δραστηριοποίησης και το χρονικό 

διάστημα του έτους για το οποίο ζητούν την άδεια οι τελευταίοι. Το οφειλόμενο τέλος 

κατάληψης κοινόχρηστου χώρου υπολογίζεται ανάλογα με τις μέρες κατάληψης εντός 

του έτους σύμφωνα με την άδεια και καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα και μέχρι το 

τέλος του προηγούμενου μήνα αυτού που αφορά. 

11. Οι παραγωγοί μπορούν να ζητήσουν θέσεις στάσιμου εμπορίου, σε 
δήμους που υπάγονται στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας 

ή των Περιφερειακών Ενοτήτων που βρίσκονται οι γεωργικές τους 
εκμεταλλεύσεις. 



12. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών στάσιμου εμπορίου, πέραν των 
προβλεπόμενων στο άρθρο 17, μπορεί να αδειοδοτούνται για την 

πώληση πρόχειρων γευμάτων, όπως κουλούρια, λουκουμάδες, 
κάστανα, καλαμπόκια. 

  

Άρθρο 41 

Τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου εμπορίου 

1. Ο παραγωγός που έχει λάβει άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου 

εμπορίου υποβάλλει αίτηση στο δήμο, στα όρια του οποίου, επιθυμεί να 

δραστηριοποιηθεί. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται το χρονικό διάστημα 

δραστηριοποίησης κατ’ έτος καθώς και οι ημέρες δραστηριοποίησης. Η αίτηση μπορεί 

να υποβληθεί και στο δήμο μόνιμης κατοικίας του παραγωγού, ταυτόχρονα με την 

υποβολή της αίτησης άδειας υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή ο 

δήμος μόνιμης κατοικίας του παραγωγού υποχρεούται να διαβιβάσει την αίτηση στο 

δήμο που απευθύνεται ο παραγωγός. Ο δήμος, αφού εξετάσει τη διαθεσιμότητα των 

θέσεων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται ή μη, μερικώς ή 

ολικώς, το αίτημα του τελευταίου. Σε περίπτωση μη έγκρισης του αιτήματος απαιτείται 

ειδική αιτιολόγηση. 

  

Άρθρο 42 

Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση παραγωγών πωλητών σε 
θέσεις στάσιμου εμπορίου 

1. Για την κατανομή και τοποθέτηση των παραγωγών πωλητών σε θέσεις στάσιμου 

εμπορίου λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος ΣΤ΄ με την αντίστοιχη 

μοριοδότηση για κάθε ένα από αυτά. 

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας μεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών – φυσικών 

προσώπων προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια 

κατά σειρά: 

α. έλλειψη παραβατικότητας, 

β. εντοπιότητα, 

γ. ηλικία δικαιούχου, 

δ. παλαιότητα άδειας. 



Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 

ημερομηνίας έκδοσης άδειας, κατά μήνα και έτος, και της ημερομηνίας ανακοίνωσης των 

θέσεων προς πλήρωση κατά μήνα και έτος. Αν ο δικαιούχος απόκτησε την άδεια λόγω 

άσκησης δικαιώματος μεταβίβασης, υπό οποιοδήποτε νομικό καθεστώς, τότε ως 

ημερομηνία έναρξης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία μεταβιβάστηκε η άδεια αυτή. 

Μπορεί για το κριτήριο αυτό τα μόρια να είναι σε δεκαδικό αριθμό, με στρογγυλοποίηση 

στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Όσον αφορά το κριτήριο της παραβατικότητας, ως καταληκτική ημερομηνία για 

«τελευταίο έτος» ορίζεται η ημερομηνία ανακοίνωσης για την κατανομή των προς 

πλήρωση θέσεων. Όσον αφορά το κριτήριο της ηλικίας, ο δικαιούχος, που κατά τα 

ανωτέρω έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται 15 μόρια. 

  

Άρθρο 43 
Τοποθέτηση επαγγελματιών πωλητών στάσιμου εμπορίου 

Οι άδειες επαγγελματία πωλητή στάσιμου εμπορίου καθορίζονται από 
τα Δημοτικά Συμβούλια των οικείων δήμων και προκηρύσσονται 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 19 και 20. 
Στην προκήρυξη αναφέρονται και τα είδη των αδειών ανά κατηγορία, οι 

θέσεις του στάσιμου εμπορίου, από όπου θα διενεργούνται οι 

πωλήσεις, τα καταβαλλόμενα υπέρ του δήμου τέλη και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ο 

Δήμαρχος ορίζει πενταμελή επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτήσεων και 

υπάλληλο του δήμου για τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής 

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της 

οικείας Περιφέρειας και στο διαδικτυακό τόπο του δήμου και της οικείας Περιφερειακής 

Ενότητας. Για την εκτίμηση της ανάγκης για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης, είναι η 

ανάπτυξη του στεγασμένου και του υπαίθριου εμπορίου, ιδίως για τα ομοειδή προϊόντα, 

οι λαϊκές αγορές που λειτουργούν στο δήμο, η πυκνότητα του πληθυσμού, η ανάγκη για 

προμήθεια του πληθυσμού με τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο πώλησης των 

προς διάθεση αδειών και η ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. 

Οι επιλεγέντες αδειούχοι επιλέγουν κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το σύστημα 

μοριοδότησης, το είδος της άδειας που θα λάβουν. 

                                                           Άρθρο 46 



Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι 

αδειούχοι πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο εκμετάλλευσης 

κινητή καντίνα και φορητών εγκαταστάσεων έψησης μπορούν να παραμένουν 

στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια της ίδιας Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του 

ίδιου δήμου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών 

περιορισμών της παραγράφου 2 για μια μόνο φορά μέσα στην ίδια ημέρα και το πολύ 

για δύο (2) ώρες. Οι αδειούχοι του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση λήψης άδειας για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από το δήμο, στα 

όρια του οποίου παραμένουν στάσιμοι, καθώς και από τα τέλη χρήσης για τη δίωρη 

παραμονή τους και τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο και θεωρημένο από τα αρμόδια 

τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο φύλλων παρουσίας ανά μήνα, με αναγραφή του 

ονοματεπώνυμου, του αριθμού αδείας, του Α.Φ.Μ., του αριθμού ταμειακής μηχανής του 

δικαιούχου πωλητή, της ημερομηνίας και του σημείου στάθμευσης, καθώς και της ώρας 

προσέλευσης σε αυτό, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Η΄. Οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο 

εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης απαγορεύεται να 

παραμένουν στάσιμοι σε σημεία όπου δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που 

απέχουν λιγότερο από εκατόν πενήντα (150) μέτρα από καταστήματα και επιχειρήσεις 

που εμπορεύονται ομοειδή προϊόντα, καθώς και από καντίνες υπαίθριου στάσιμου 

εμπορίου. Η διάθεση των τροφίμων και ποτών στους διερχόμενους πρέπει να γίνεται με 

τρόπο που προστατεύεται η ασφάλεια και η σωματική ακεραιότητά αυτών.Τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 4 σχετικά με τη δίωρη παραμονή ισχύουν αναλογικά και 

για τους κατόχους αδειών πλανόδιου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης την 

πώληση πτηνών (ζώντων οικόσιτων). 

 

 

Άρθρο 44 

Σύστημα Μοριοδότησης για την τοποθέτηση των επαγγελματιών 
πωλητών στο στάσιμο εμπόριο 

Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσμάτων 

διεξάγεται σε δύο στάδια: 

α. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων δικαιούχων που 

ανήκουν στις κατηγορίες της Ομάδας 1 του άρθρου 25. Στην πρώτη φάση της 

διαδικασίας χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συμμετέχοντες στις ειδικές 

κατηγορίες σύμφωνα με τα μόρια του Παραρτήματος Ζ΄. Προηγούνται όσοι υποψήφιοι 

συγκεντρώσουν τα περισσότερα μόρια σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες της 

Ομάδας 1. 



Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνονται οι συμμετέχοντες με το μικρότερο οικογενειακό 

εισόδημα με βάση την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου 

οικονομικού έτους. Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Αν ο 

αριθμός των αδειών της Ομάδας 1 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υποψηφίων, 

οι υπόλοιπες άδειες προστίθενται σε αυτές της Ομάδας 2. Αν ο αριθμός αδειών της 

Ομάδας 1 είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποψηφίων, οι υποψήφιοι, στους 

οποίους δεν χορηγείται άδεια προστίθενται στους υποψήφιους της Ομάδας 2. 

β. Στο δεύτερο στάδιο διατίθενται οι άδειες που αφορούν την Ομάδα 2, καθώς και οι 

υπόλοιπες άδειες της Ομάδας 1. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν για τη χορήγηση των 

αδειών της Ομάδας 2 και των μεταφερομένων αδειών της Ομάδας 1, καθώς και οι 

υποψήφιοι, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο, κατατάσσονται 

σε αύξουσα σειρά με βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημά τους, όπως εμφανίζεται 

στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου του τελευταίου οικονομικού έτους. Στους 

πρώτους σε σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθμό ίσο με τον αριθμό 

των προς διάθεση αδειών της Ομάδας 2 και των υπόλοιπων αδειών της Ομάδας 1. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση. 

  

Άρθρο 45 

Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών 
λαϊκής τέχνης 

1. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, 

χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής 

δημιουργίας μπορούν να διαθέτουν τα έργα τους υπαιθρίως, εφόσον λάβουν διοικητική 

άδεια. Δικαιούχοι σχετικών αδειών είναι επίσης Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών 

τους. 

Αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας ορίζεται ο δήμος, στον οποίο ο ενδιαφερόμενος 

αιτείται τη δραστηριοποίησή του. Οι άδειες έχουν διάρκεια από έναν (1) έως δώδεκα (12) 

μήνες και εγκρίνονται για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο σημείο με την καταβολή του 

αντίστοιχου τέλους. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει ανανέωση της αδείας του για τη συνέχιση της 

δραστηριότητάς του. Για την καταχώριση της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα και την 

αναγραφή των απαιτούμενων στοιχείων επ’ αυτής, ισχύουν αναλογικά όσα 

προβλέπονται στον παρόντα για τις παραγωγικές άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου. 

2. Η εν λόγω άδεια είναι αυστηρά προσωποπαγής και ισχύει εντός των διοικητικών 

ορίων του δήμου, ο οποίος έχει εκδώσει την άδεια και έχει παραχωρήσει χώρο ύστερα 

από αίτημα του ενδιαφερομένου. Δραστηριοποίηση σε άλλο δήμο προτίμησης του 

αδειούχου, πέραν αυτού που έχει εκδώσει την άδεια, μπορεί να επιτραπεί, υπό την 



προϋπόθεση ότι ο δήμος εγκρίνει το αίτημα για δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένο χώρο 

και χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη ενημέρωση του δήμου έκδοσης της άδειας. Οι δήμοι 

υποχρεούνται να ορίζουν χώρους, στους οποίους επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται οι 

κάτοχοι των ανωτέρω αδειών συνεισφέροντας στην πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου. 

Οι δήμοι ορίζουν προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για συγκεκριμένους χώρους και 

χρονικό διάστημα. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη των 

θέσεων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Πληροφοριακού Συστήματος και η μη ανάρτηση 

αποτελεί λόγο μη εγκυρότητας της διαδικασίας. Αν ο αριθμός των αιτούντων υπερβαίνει 

τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων διενεργείται δημόσια κλήρωση. 

3. Για την έκδοση της σχετικής άδειας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή τα εξής 

δικαιολογητικά: 

Α. Για φυσικά πρόσωπα: 

αα. αίτηση -υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει 

οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. Αναφέρει επίσης τα είδη που 

κατασκευάζει, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και ότι τα 

παραγόμενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δημιουργία, 

ββ. βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, 

ααα. για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου 

Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του 

δημιουργού, στην οποία αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος 

δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα 

πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης 

καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου, 

βββ. για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία 

χορηγείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από 

επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη 

σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα 

χρησιμοποιούμενα εργαλεία, 

γγ. έναρξη δραστηριότητας από το TAXIS με τις μεταβολές της. 

Β. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205): 

αα. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

(Κ.ΑΛ.Ο.), 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4430%2F2016


ββ. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το 

οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία 

καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων, 

γγ. έναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας, 

δδ. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος 

αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά. 

Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ο ίδιος δημιουργός. Στις 

ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας 

δημιουργίας μελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο. 

Το όριο της ελάχιστης απόστασης των εκατόν πενήντα (150) μέτρων μεταξύ των θέσεων 

του στάσιμου εμπορίου δεν ισχύει για τους ενδιαφερόμενους του παρόντος. Για τη 

δραστηριοποίηση σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και εκκλησίες σε απόσταση 

μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών μπορούν να δραστηριοποιούνται είτε μόνο στο 

συγκεκριμένο σημείο, το οποίο έχει εγκριθεί από το δήμο, είτε σε κάθε μορφής 

οργανωμένη αγορά πλην λαϊκών αγορών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στον παρόντα. Στις εν λόγω αγορές οι φορείς λειτουργίας μπορούν να 

καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που θα διατίθενται στους κατόχους αδειών 

του παρόντος. Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτημάτων 

διενεργείται κλήρωση. 

Οι κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από 

αρμόδιες αρχές σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο δεν υποχρεούνται στην 

προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης. 

Οι αδειούχοι του παρόντος υποχρεούνται στην τήρηση των γενικών ή ειδικών διατάξεων 

της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας. 

 

 

 


