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                                                          ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
                                    

Θέμα:   « Έγκριση επιπλέον  αριθμού αδειών δραστηριοποίησης   παραγωγών 

πωλητών  για την άσκηση υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου που επιθυμούν να  

δραστηριοποιηθούν στην  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από άλλες Περιφέρειες για 

το έτος 2018»                                      

                                             

                                               

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις   Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Α΄/7-6-2010) 
όπως ισχύει   

2. Το Π.Δ.148/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄/27-
12-2010)  όπως ισχύει  

3. Τις διατάξεις του Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της 
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

4. Την με αρ. 91354/2017 Υ.Α  (ΦΕΚ 2983/Β΄/30-08-2017 Απόφαση αναφορικά με 
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής 
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ. 171/Α΄/13-11-2017) : «Άσκηση υπαίθριων  
εμπορικών δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και 
άλλες διατάξει» όπως ισχύει  και ιδίως του άρθρου 46, 47 και του άρθρου 6 όπου 
αναφέρει ότι : “ .....αν του χορηγηθεί άδεια πλανοδίου , ο δικαιούχος παραγωγός 
πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητα του εντός των διοικητικών ορίων 
της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του. Μπορεί 
επίσης να δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόμη Περιφέρειες υπό την προϋπόθεση ότι η 
αίτησή του θα εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη σύμφωνα με το άρθρο 47 

παρ. 3”, το άρθρο 47 παρ. 3 αναφέρει ότι  : “ ..........Η αίτηση για έγκριση 

δραστηριοποίησης αδειούχου παραγωγού μπορεί να γίνει δεκτή και εν 

μέρει . Σε κάθε περίπτωση μη έγκρισης δραστηριοποίησης απαιτείται ειδική 

αιτιολογία....”      
6. Την αριθμ. 1/2018 (αριθμ. πρωτ. 37698/3/4/2018)  εγκύκλιο της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΑΔΑ : 7ΝΤΜ465Χ18-ΗΥΤ) 
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7. Την αριθμ. 42/3 /5-3-2018 (ΦΕΚ 1210/Β΄/2-4-2018) απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου: “ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο στην 
Περιφερειακή Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας”   

8. Την αριθμ.  2/2018 (πρακτικό 1/7-5-2018) απόφαση της Επιτροπής Εργασίας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης : “ Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραγωγών πωλητών 
που μπορούν να διατίθενται για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου σε παραγωγούς 
για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018”, σύμφωνα με την οποία 
αποφασίστηκε η χορήγηση 6 αδειών για παραγωγούς πλανόδιους εμπόρους που 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από άλλες 
Περιφέρειες      

9. Το γεγονός ότι έχουν χορηγηθεί ήδη πέντε (5) άδειες δραστηριοποίησης σε 
παραγωγούς πωλητές για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που 
επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από άλλες 
Περιφέρειες 

10. Το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί επιπλέον πέντε (5) αιτήσεις παραγωγών που 

εκκρεμούν  και υπάρχει σχετικό  ενδιαφέρον και από άλλους παραγωγούς               
11. Την ανάγκη της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των αγορών  της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας  στα πλαίσια της άσκησης των δραστηριοτήτων υπαιθρίου 
εμπορίου   

 

 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 

    Την έγκριση επιπλέον  αριθμού αδειών δραστηριοποίησης   παραγωγών πωλητών  για 
την άσκηση υπαίθριου πλανοδίου εμπορίου που επιθυμούν να  δραστηριοποιηθούν στην  

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από άλλες Περιφέρειες για το έτος 2018, κατά έξι (6) 
προκειμένου να ικανοποιηθούν σχετικά αιτήματα  και με βάση το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο του Ν. 4497/2017.       

                                                                                 

 

 

Ακριβές αντίγραφο 

                                                                            Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                                                                                                                                                         
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