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                                       ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

1. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο, δημόσιο ή ιδιωτικό, 

ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο 

εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο. 

2. «Στάσιμο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν 

μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο. 

3. «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες αγορές και είναι αρμόδιος/α 

για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση κάθε σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον 

αφορά στην εν γένει λειτουργία τους και στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές. 

4. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειμένου να 

δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή. 

5. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο 

Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο 

εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο 

έχει χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή. 

6. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο 

υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται με την απόφαση της παρ.  2 του 

άρθρου 66, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια 

δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή. 

7. «Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της 

μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών 

υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, 

καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα. 

8. «Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που χορηγείται από την αρμόδια 

αρχή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες πωλητές αντίστοιχα, 

προκειμένου να δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο στάσιμο εμπόριο του Δήμου Ορεστιάδας έχουν φυσικά πρόσωπα κάτοχοι 

άδειας παραγωγού πωλητή ή  επαγγελματία πωλητή στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια και θέση 

δραστηριοποίησης πωλητή στάσιμου εμπορίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  

Η χορήγηση θέσεων και αδειών, η διαδικασία, τα κριτήρια μοριοδότησης και η τοποθέτηση παραγωγών 

και επαγγελματιών πωλητών στις θέσεις άσκησης στάσιμου εμπορίου του Δήμου Ορεστιάδας, και γενικά 

ότι αφορά τις θέσεις, θα γίνεται σύμφωνα με την νομοθεσία  που  ισχύει κάθε φορά. 

Οι θέσεις λειτουργίας του στάσιμου εμπορίου θα είναι αριθμημένες,  με αποσπάσματα από την 

εφαρμογή Google Earth . 
Οι διαστάσεις των χώρων θα είναι 3ΜΧ2Μ.  

Η χρονική διάρκεια της άδεια χορήγησης και της θέσης για τους πωλητές θα είναι έως το χρόνο 

συνταξιοδότησης τους λόγω γήρατος,  με την προϋπόθεση ανανέωσης τους για τους παραγωγούς ανά ένα 

(1) έτος και για τους επαγγελματίες   ανά πενταετία . 

 

ΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από οργανωμένες ξενοδοχειακές 

μονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκομείων και κάθε είδους συναφών καταστημάτων, σταθμών για την 

εξυπηρέτηση επιβατών των υπεραστικών λεωφορείων, των οργανωμένων και επισκέψιμων 

αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, μνημείων και εκκλησιών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 

πενήντα (50) μέτρων. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=3874%2F2010
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Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα άκρα των δημοτικών και λαϊκών 

αγορών δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των εκατονπενήντα (150) μέτρων. Η ανωτέρω δέσμευση δεν 

ισχύει αν ο πωλητής του στάσιμου εμπορίου δεν δραστηριοποιείται την ημέρα διεξαγωγής της λαϊκής 

αγοράς. 

Η απόσταση μεταξύ των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου δεν επιτρέπεται να είναι 

μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων.   

Η απόσταση για άσκηση δραστηριότητας καντίνας σε ιδιωτικό χώρο από συναφή καταστήματα, δεν 

επιτρέπεται να είναι μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων.   

 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

1. Οι προσερχόμενοι στις θέσεις του στάσιμου εμπορίου , κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών 

αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στο Δήμο.   

2. Το ύψος του τέλους  θα καθορίζεται κάθε φορά με την εκάστοτε απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας. 

3. Ο τρόπος καταβολής θα είναι στο ταμείο του Δήμου, μέσω τραπεζών με κατάθεση στον λογαριασμό 

του Δήμου ή μέσω των υπηρεσιών που παρέχονται από τα τραπεζικά ιδρύματα ή σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις . 

4. Για κάθε ζήτημα που ανακύπτει σχετικά με το ημερήσιο τέλος και δεν αναφέρεται στον παρόντα 

κανονισμό ισχύει η κείμενη νομοθεσία.     

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 

1. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες –πωλητές, η αύξηση των διαστάσεων 

των θέσεων.  

2. Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους 

παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή.  

3. Επισημαίνεται η υποχρέωση των πωλητών να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου που 

χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η μέριμνα 

για την καθαριότητα του χώρου περιλαμβάνει την άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων.  

4. Οι πωλητές πρέπει να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά, καθώς και να διευκολύνουν 

τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.  

5. Οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την ασφαλή διάθεση των 

προϊόντων τους.  

6. Για τα οχήματα (ρυμουλκούμενα ή αυτοκινούμενα) που χρησιμοποιούνται από τους εκθέτες για τη 

μεταφορά και πώληση προϊόντων στο στάσιμο εμπόριο θα πρέπει να τηρείται η εκάστοτε ισχύουσα 

ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία (οχήματα μεταφοράς). 

7. Οι πωλητές κάθε είδους τροφίμων  θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατομικής υγιεινής σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία. 

8. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη στον πάγκο μπροστά από κάθε προϊόν τους και σε 

εμφανές σημείο πινακίδα που θα φέρει τον τόπο παραγωγής και την τιμή πώλησης του κάθε 

προϊόντος. 

9. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών  οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων 

της υπηρεσίας καθαριότητας και των αρμοδίων για τον έλεγχο και την τήρηση του παρόντος 

κανονισμού.  

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ  

Ο Δήμος φροντίζει για την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών και γενικότερα για την 

εύρυθμη λειτουργία του στάσιμου εμπορίου. 

 

ΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
Απαγορεύεται αυστηρά η στάση και η στάθμευση παντός είδους αυτοκινήτων των πωλητών  επάνω 

στα πεζοδρόμια. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται: 
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α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα 

έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο χώρο παραγωγής, και 

β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία 

2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ' 

εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία.  

 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων από τους φορείς λειτουργίας σε περιπτώσεις παραβίασης των 

διατάξεων των όρων λειτουργίας του στάσιμου εμπορίου. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι: αα) η απλή 

σύσταση σε συμμόρφωση, ββ) η επιβολή χρηματικού προστίμου έως και 1.000 ευρώ και γγ) η 

ανάκληση της άδειας μέχρι ένα (1) μήνα. 

2. Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων και διοικητικών προστίμων λόγω παραβάσεων της ισχύουσας 

νομοθεσίας όπως προβλέπονται κάθε φορά. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Για ότι δεν προβλέπεται στη παρούσα απόφαση, θα ισχύει η εκάστοτε σχετική νομοθεσία. 

 

 

 


