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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ανακοινώνουµε σύµφωνα µε το άρθρο 46 του Ν.4497/2017 ‘’Άσκηση υπαιθρίων εµπορικών δραστηριοτήτων , εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις’’ (ΦΕΚ
171/Α/13-11-2017) τα εξής:
1. Η διενέργεια υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου για τους κατόχους αδειών υπαιθρίου πλανοδίου εµπορίου ( επαγγελµατικών και παραγωγικών) επιτρέπεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε ∆ηµοτικές Κοινότητες µε πληθυσµό κάτω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και συγκεκριµένα:
 Στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου εκτός της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μυτιλήνης
 Στην Περιφερειακή Ενότητα Λήµνου-Αγ. Ευστρατίου εκτός της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Μύρινας.
 Στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου-Οινουσσών και Ψαρών εκτός των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Χίου και Βροντάδου
 Στην Περιφερειακή Ενότητα Σάµου-Ικαρίας- Φούρνων εκτός των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Σαµίων και Καρλοβασίου.
2. Όποιος ασκεί πλανόδιο εµπόριο επιτρέπεται να παραµένει στάσιµος µόνο κατά τη διάρκεια της
συναλλαγής.
3. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εµπορίου σε απόσταση µικρότερη των εκατόν πενήντα
(150) µέτρων από καταστήµατα που διαθέτουν οµοειδή προϊόντα.
4. 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 ∆ηµοτικής Κοινότητας ή του ίδιου δήµου, κατά περίπτωση, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης του πληθυσµιακού περιορισµού των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, για µια µόνο φορά µέσα στην ίδια
ηµέρα και το πολύ για δύο (2) ώρες. Οι ανωτέρω αδειούχοι 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. 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 ακεραιότητα αυτών.
5. 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).
Μυτιλήνη 19/03/2018

