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ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ  

                               ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1954 

 

 

 

                                                                     Φάρσαλα, 27 Ιουνίου 2016 
 

 

Θέμα: Αλλαγές στις άδειες για υπαίθριο εμπόριο και κινητές 

καντίνες 
 

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία, σύμφωνα με την οποία 

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν εκείνους οι οποίοι διαθέτουν κινητές 

καμπίνες, εφόσον εξαιρούνται από τις διατάξεις περί υπαίθριου και 

στάσιμου εμπορίου οι καντίνες, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν 

σε κοινόχρηστους χώρους, την παραλία κ.ο.κ. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιχειρείται να ρυθμιστεί η άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου με 

αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, η οποία αποτελεί μια 

παραδοσιακή μορφή υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας, μέσω της 

συμπλήρωσης των διατάξεων του ν. 4264/2014. Εισάγονται περιορισμοί 

σχετικά με την εγκατάσταση, τον χρόνο δραστηριοποίησης και τις 

ειδικότερες υποχρεώσεις των εν λόγω αδειούχων. 

Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει 

στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Προκειμένου, για την 

παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους 

καταναλωτές, οι κάτοχοι κινητής καντίνας δύνανται να παραμένουν 

στάσιμοι στο ίδιο σημείο για χρονική διάρκεια όχι μεγαλύτερη από 2 ώρες 
και για όχι περισσότερες από μια φορά την ημέρα στα όρια της ίδιας 

Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας ή του ίδιου Δήμου, κατά περίπτωση, 

χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών . 

Οι αδειούχοι του προηγούμενου εδαφίου απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση λήψης άδειας για την κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου από 

το δήμο, στα όρια του οποίου προσωρινά σταθμεύουν, άρα και από τα τέλη 

χρήσης για τη δίωρη παραμονή τους και τηρούν υποχρεωτικά αριθμημένο 

και θεωρημένο από την αρμόδια τμήματα της Περιφέρειας, ημερολόγιο 

φύλλων παρουσίας ανά μήνα. 

 

 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=7e6c4f6d-fdb0-4b37-9b58-a61a00e474bb
https://oenet.gr/online/dnee/item/17360-askisi-emporikon-drastiriotiton-ektos-katastimatos
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Σελίδα 2 

 

Σε στήλες αναγράφονται η ημερομηνία, το σημείο στάθμευσης και η ώρα 

προσέλευσης, καθώς και όλα τα στοιχεία, που αναγράφονται στο 

Παράρτημα I. Οι αδειούχοι υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με αντικείμενο 
εκμετάλλευσης κινητή καντίνα, οφείλουν να τηρούν τις εκάστοτε 

υγειονομικές διατάξεις και απαγορεύεται να εγκαθίστανται προσωρινά σε 

χώρους που απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε σημεία που 

δυσχεραίνεται η κυκλοφορία, και σε χώρους που απέχουν λιγότερο από 

150 μέτρα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Γίνεται προσπάθεια να καθοριστεί ο τρόπος δραστηριοποίησης των κινητών 

καντινών, για να μην δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός προς τα 

στεγασμένα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα να 

αποσαφηνιστεί ποιος εκδίδει αυτές τις άδειες και σε ποια όρια διοικητικά 

αυτές ισχύουν. Να τονίσουμε ότι λόγω της συνεχούς μεταφοράς της 

αδειοδοτικής αρμοδιότητας από Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους Δήμους 

και εν συνεχεία στις Περιφέρειες, έχει δημιουργηθεί σύγχυση. 

Για τους παραπάνω λόγους αναστέλλεται και η έκδοση νέων αδειών 

άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου, με αντικείμενο 

εκμετάλλευσης κινητή καντίνα έως τις 30/6/2017. 

Μέχρι την ως άνω ημερομηνία θα έχει τεθεί σε λειτουργία ένα 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής όλων των 

υφιστάμενων αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου ή στάσιμου. 

 
 
 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

 

Για το Δ.Σ. του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου 

Επαρχίας  Φαρσάλων 

 

    Ο Πρόεδρος                                                          Ο Γεν. Γραμματέας  

 

 Πιτσάβας Γεώργιος                                                    Τσούλης Ιωάννης 

 


