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Προς
Ως πίνακα διανομής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Υποχρεώσεις Δήμων και Περιφερειών, για ενιαία εφαρμογή των
διατάξεων χορήγησης νέων αδειών υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και
πλανόδιου).
Σχετ: Η υπ’αριθμ.πρωτ.72561/08-07-2016 Εγκύκλιος της υπηρεσίας μας
Αναφερόμενοι στο ανωτέρω θέμα, επισημαίνουμε τα εξής:
Με το ανωτέρω σχετικό, είχαμε καταστήσει σαφές ότι τα υφιστάμενα
προβλήματα που πρόεκυψαν από την διαφορετική ερμηνεία και εφαρμογή
διατάξεων του ν.4264/14, απαιτούσαν καθιέρωση σαφών και διαφανών
κανόνων, λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες οικονομικές συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί.
Οι νέες οικονομικές συνθήκες, οδηγούν στην επικαιροποίηση των κοινωνικών
κριτηρίων και την ποσόστωση ανά κατηγορία αυτών.
Επίσης, η υφιστάμενη νομοθεσία σε πολλές των περιπτώσεων εφαρμοζόταν
λανθασμένα στην απονομή αδιάθετων αδειών.
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Σημειώνουμε ότι, οι σχετικές άδειες υπαιθρίου εμπορίου δίνονται κατ΄εξαίρεση
και μόνο σε ευπαθείς ομάδες και σε περιορισμένο αριθμό, υποχρεωτικός
κανόνας και από το κοινοτικό κεκτημένο.
Η χορήγηση νέων αδειών, απαιτεί τη στάθμιση της κάλυψης ουσιαστικών
αναγκών για τροφοδοσία συγκεκριμένων περιοχών, εάν συντρέχει αυτή η
περίπτωση, αλλά πάντα σε αρμονική συνύπαρξη με το ανάλογο στεγασμένο
εμπόριο και κυρίως με τον υφιστάμενο αριθμό σχετικών αδειών υπαιθρίου
εμπορίου.
Οι αδειοδοτούσες αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους, τόσο τα
ανωτέρω, όσο και το ότι η χορήγηση επιπλέον αδειών υπαιθρίου εμπορίου,
ενδεχόμενα να φέρει σε δυσμενή θέση τους ήδη αδειοδοτηθέντες, καθώς δεν
θα διασφαλίζεται ο βιοπορισμός αυτών και των οικογενειών τους.
Τα στοιχεία αυτά, είχαν επισημανθεί τόσο στην ανωτέρω εγκύκλιο μας, όσο
και σε απαντήσεις μας σε μεμονωμένα ερωτήματα, που έχουν τεθεί από
αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές.
Ωστόσο, έχουν περιέλθει σε γνώση μας, αποφάσεις τόσο Δήμων, όσο και
Περιφερειών, «περί καθορισμού αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου» όπου,
οι περισσότερες των οποίων, τόσο στο προοίμιο αυτών, όσο και στο
διατακτικό, δεν είναι συμβατές με την υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει το
υπαίθριο εμπόριο(Ν.4264/14, όπως ισχύει).
Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στο προοίμιο και σε διατάξεις, που είτε έχουν
καταργηθεί, όπως π.χ. το Π.Δ.254/2005, είτε στο αποφασιστικό μέρος όπου
αναφέρονται σε συνολικό αριθμό αδειών, χωρίς να γίνεται αναφορά στις
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών.
Ένα

άλλο

στοιχείο

που

παρατηρείται

στις

σχετικές

αποφάσεις

«περί

καθορισμού αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου» και είναι εσφαλμένο, είναι
ότι αναφέρονται αιτήματα Δήμων προηγούμενων ετών, όπου δεν έχει
εφαρμοσθεί η καταγραφή των υφιστάμενων ενεργών αδειών και δεν έχει
αξιολογηθεί, εάν οι αδειοδοτηθέντες έχουν τους όρους και προϋποθέσεις για
τους οποίους είχαν χορηγηθεί οι σχετικές άδειες.
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Επίσης, πολλές εξ αυτών, περιέχουν και την κατηγορία «καντίνα» όπου ρητά
έχει ανασταλεί η έκδοση σχετικών αδειών (παρ.7β, άρθρο 53, ν.4403/16,
[ΦΕΚ Α΄125]).
Όπως έχετε ενημερωθεί, μετά την έναρξη της ανοιχτής διαβούλευσης
(07-02-2017),προκειμένου να εφαρμοστούν οι κανόνες περί υπαιθρίου
εμπορίου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καταγραφή των υφιστάμενων
αδειών και προς τούτο είχαμε αποστείλει και πρόσφατα το
υπ.αριθμ.πρωτ.62772(Κ1-636)/06-06-2017 έγγραφό μας.
Προς τούτο, όσες σχετικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί, μετά την 07η -02-2017
(έναρξη

ανοιχτής

διαβούλευσης)

και

εφόσον

είναι

συμβατές

με

την

υφιστάμενη νομοθεσία, η υλοποίηση τους θα ολοκληρωθεί με τις διατάξεις
του νέου νόμου, ανεξάρτητα σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία.
Μετά τα παραπάνω, καλούμε τις υπηρεσίες σας, να προβούν σε άμεση
σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ώστε να γνωρίζουν το ακριβές
χρονοδιάγραμμα και να απέχετε από εσπευσμένες ενέργειες χορήγησης
αδειών, χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Επίσης επισημαίνουμε ότι, σχετικές ενέργειες που οδηγούν σε αβέβαιες
προσδοκίες,

δεν

συνάδουν

με

τους

κανόνες

χρηστής

διοίκησης

και

κοινωνικής ειρήνης.
Τέλος, επισημαίνουμε την αποφυγή έμμεσων τρόπων και αναφορά σε
διαφορετική νομοθεσία απ αυτή που διέπει το υπαίθριο εμπόριο για χορήγηση
αδειών υπαιθρίου εμπορίου, όπως περιπτώσεις καντινών σε παραθεριστικούς
χώρους.
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Το έγγραφό μας αυτό, κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών για την δική της συνδρομή και εφαρμογή των σχετικών
διατάξεων από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν ακολουθούν τις
υποχρεωτικές διατάξεις περί υπαιθρίου εμπορίου.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή

Αντώνης Παπαδεράκης
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Πίνακας αποδεκτών:
Α. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
Σταδίου 27, Τ.Κ. 10183, Αθήνα

Β. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Δ/νση Διοίκησης
Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης και ΝΠΔΔ
Κατεχάκη 56, Τ.Κ.: 115 25 Αθήνα
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Δ/νση Διοίκησης
Σωκράτους 111, Τ.Κ.: 41336, Λάρισα
3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας
Δ/νση Διοίκησης
Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων Ιωαννίνων
Βορ. Ηπείρου 20, Τ.Κ.: 45445 Ιωάννινα
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας- Ιονίου
Νέα Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 28, Τ.Κ.: 26442 Πάτρα
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Δ/νση Εσωτερικών
Τμήμα Προσωπικού
Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8, Τ.Κ. 18538 Πειραιάς
6. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Δ/νση Διοίκησης
Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης και Νομικών Προσώπων
Αλμυρού 14, Τ.Κ.: 71202 Ηράκλειο
7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης
Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης και Ν. Π. Θεσσαλονίκης
Τ. Οικονομίδη & Κ. Ρουσίδη 11, Τ.Κ.: 54008 Θεσσαλονίκη
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Γ. Περιφέρειες
1. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Γ. Κακουλίδου 1, 69100 Κομοτηνή.
2. Αττικής
Κατεχάκη 56, 115 25
3. Βορείου Αιγαίου
Π. Κουντουριώτη 77, 81100 Μυτιλήνη
4. Δυτικής Ελλάδος
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69, 26442, Πάτρα
5. Δυτικής Μακεδονίας
Πνευματικό Κέντρο Κοζάνης, 50100, Κοζάνη
6. Ηπείρου
Πλατεία Πύρρου 1 , 452-21
7. Θεσσαλίας
Σωκράτους 111, 41336, Λάρισα
8. Ιονίων Νήσων
Βράϊλα 04, 491 00, Κέρκυρα
9. Κεντρικής Μακεδονίας
Καθ. Ρωσσίδη 11, 540 08 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
10. Κρήτης
Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο
11. Νοτίου Αιγαίου
Επτανήσου 35, 84100 Ερμούπολη, Σύρος
12. Πελοποννήσου
Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη 22100, Αρκαδία
13. Στερεάς Ελλάδας
Υψηλάντη 1, 35100 Λαμία
Δ. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(Με την παράκληση να ενημερωθούν οι Δήμοι της χώρας)
Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8, 10678, Αθήνα
Ε. Ένωση Περιφερειών Ελλάδας
Μεσογείων 15, 11526, Αθήνα
Εσωτ. Διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
-Γενική Δ/νση Αγοράς
-Δ/νση μας, Τμήμα Γ΄
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