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Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010
Αξ. 1/2014

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ
παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)
Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014
Πξνο :
α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ. Δπάγγειν Λακπάθε
β) Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη ξύζκηζεο εκπνξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, θ. Φ.
Λπκπεξίδνπ, θ. Κ. Υαξηακπά.
β) θ. θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο
Ι. Τν πξόβιεκα
Εεηείηαη άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ),
από ηελ νκόξξπζκε εηαηξία «Ησζεθίδεο Γεώξγηνο θαη Ησζεθίδεο Βαζίιεηνο ΟΔ», ζε
πεξηνρή πνπ παξαρσξήζεθε ζ’ απηόλ δπλάκεη ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ από ηελ
Σνπξηζηηθή Ηακαηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο ΣΗΔΓΑ Α.Δ. Από ηελ
επηζθόπεζε ηεο λνκνζεζίαο ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο,
δηαπίζησζε όηη γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηόηεηα, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο θαη άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ζηάζηκνπ ή
πιαλόδηνπ, αλάινγα πξνο ηνλ ρξόλν άζθεζεο ηεο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηαο. Ο αηηώλ
ηελ άδεηα παξαπνλείηαη όηη δελ είλαη δπλαηό λα εθδνζεί ζην όλνκά ηνπ άδεηα
ππαίζξηνπ εκπνξίνπ αθνύ ε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ απηόο αζθεί (ιεηηνπξγία
ινύλα παξθ), είλαη θάηη εληειώο δηαθνξεηηθό από ην ππαίζξην εκπόξην θαη σο εθ
ηνύηνπ δελ έρεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ ρνξήγεζε απηήο ηεο άδεηαο (αλεξγία,
πνζνζηά αλαπεξίαο, ρακειά εηζνδήκαηα θιπ).
Σν γξαθείν ηνπ ηκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσο επηθαιέζηεθε έλα παιαηό έγγξαθν ηνπ
Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο, κε αξ. Κ1 1372 /8.7.2013, ην νπνίν
όκσο θαίλεηαη λα εκκέλεη ζηελ άπνςε ηεο πξνεγνύκελεο ρνξήγεζεο άδεηαο
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ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Γίλεηαη λέν εξώηεκα από ην Γξαθείν ηνπ ηκήκαηνο
Αδεηνδνηήζεσο ηνπ Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο επί ηνπ νπνίνπ αλακέλεηαη απάληεζε.
ΙΙ. Η Ννκνζεζία
Σν άξζξν 1 ηνπ λ. 2323/1995 «Υπαίζξην εκπόξην θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄
145), όπσο είρε ηξνπνπνηεζεί κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3190/2003 (Α΄ 249), θαη ίζρπε,
όξηδε όηη « 1. Τπαίζξην εκπόξην, ζηάζηκν ή πιαλόδην, ζπληζηά ε άζθεζε εκπνξηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζε κε ζηεγαζκέλν ρώξν θαη κε δπλάκελν λα ραξαθηεξηζζεί σο
επαγγεικαηηθή ζηέγε … Ωο κε ζηεγαζκέλνη ρώξνη, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο
λόκνπ, ζεσξνύληαη θαη αη εγθαηαζηάζεηο πνπ θέξνπλ κόλν ζηέγαζηξν ή αθόκα θαη
πεξίθξαγκα, πνπ δελ απνηειεί κόληκε θαηαζθεπή, όπσο ηα ινύλα παξθ, νη πίζηεο
απηνθηλεηηδίσλ, ηα ηζίξθν, νη θαληίλεο θαη άιιεο παξεκθεξείο εγθαηαζηάζεηο. …
5. Ζ άζθεζε ηνπ

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ επηηξέπεηαη κέζα ζε: α.

θαζνξηζκέλνπο θαη νξηνζεηεκέλνπο από ηνπο δήκνπο θαη θνηλόηεηεο ρώξνπο ηεο
δηθαηνδνζίαο ηνπ θαη β. ηδησηηθνύο ρώξνπο. 6. Γηα ηελ άζθεζε ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ
εκπνξίνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρώξν απαηηείηαη άδεηα ε νπνία ρνξεγείηαη
από ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξόεδξν ηεο θνηλόηεηαο, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ νηθείνπ
δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ. … 11. Με πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη
κε πξόηαζε ηνπ Τπνπξγνύ Αλάπηπμεο, … θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο
ρνξήγεζεο θαη αλάθιεζεο αδεηώλ ζηάζηκνπ ή πιαλόδηνπ εκπνξίνπ, θαληηλώλ, θάζε
θύζεσο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ, ινύλα παξθ, πίζηαο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν,
κνπζηθώλ ζπλαπιηώλ, επηδείμεσλ θαη άιισλ θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ, … , ν
ρξόλνο ηζρύνο ηεο άδεηαο θαη θάζε ζρεηηθό ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ απηνύ.
12. Γηα ηε ρσξνζέηεζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ή κεγάισλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ
επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία, ηε θπζηνγλσκία θαη ηελ ηαπηόηεηα ηεο πόιεο, απαηηείηαη
ζύκθσλε γλώκε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκόζησλ
Έξγσλ.»
Καη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο σο άλσ δηάηαμεο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
2323/1995 εθδόζεθε ην π.δ. 12/2005 «Ρύζκηζε ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (ζηάζηκνπ θαη
πιαλόδηνπ)» (Α΄ 10), ην νπνίν νξίδεη ζην άξζξν 1, ζηε κελ παξ. 1 όηη «Οη άδεηεο
άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (ζηαζίκνπ ή πιαλόδηνπ) ρνξεγνύληαη κόλν ζε θπζηθά
πξόζσπα. Καη’ εμαίξεζε, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο ζρεηηθέο κε ςπραγσγηθά
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παηρλίδηα (ινύλα-παξθ, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν θαη άιιεο παξεκθεξείο
δξαζηεξηόηεηεο) νη ζρεηηθέο άδεηεο κπνξνύλ λα ρνξεγνύληαη ζε λνκηθά πξόζσπα,
εθόζνλ νη απαηηνύκελεο πξνϋπνζέζεηο ζπληξέρνπλ ζην πξόζσπν ηνπ λνκίκνπ
εθπξνζώπνπ ηνπο. … », ζηε δε παξ. 3 όηη «Οη άδεηεο άζθεζεο ππαίζξηνπ ζηαζίκνπ
εκπνξίνπ ρνξεγνύληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξαγ. 6, 7, 8 θαη 9 ηνπ
Ν. 2323/1995. … ».
ην άξζξν 2 ηνπ ίδηνπ δηαηάγκαηνο απαξηζκνύληαη ηα γεληθώο απαηηνύκελα
γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ δηθαηνινγεηηθά, ελώ ζην
άξζξν 6 ηνπ θεθαιαίνπ Δ΄ (Κηλεηέο θαληίλεο, ςπραγσγηθά παηρλίδηα θαη άιιεο
παξεκθεξείο δξαζηεξηόηεηεο), ζηελ παξ. 3, απαξηζκνύληαη ηα δηθαηνινγεηηθά, ηα
νπνία απαηηνύληαη «πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηηο δηαηάμεηο Νόκσλ θαη πιένλ
ησλ αλαθεξνκέλσλ

ζην άξζξν 2 ηνπ παξόληνο» γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο «θάζε θύζεσο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ, ινύλα παξθ,
πίζηαο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν, κνπζηθώλ ζπλαπιηώλ,

επηδείμεσλ θαη άιισλ

θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ».
ηε ζπλέρεηα, ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2323/1995, όπσο είρε, θαηά ηα αλσηέξσ,
ηξνπνπνηεζεί, αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3377/2005 (Α΄ 202), σο εμήο :
« 1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο λόκνπ, ππαίζξην εκπόξην, πιαλόδην ή ζηάζηκν,
λνείηαη ε άζθεζε εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε ρώξν αθάιππην, πνπ δελ
ραξαθηεξίδεηαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 34/1995
(ΦΔΚ 30 Α). Αθάιππηνη ρώξνη λννύληαη θαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ θέξνπλ κόλν
ζηέγαζηξν ή θαη πεξίθξαγκα, ηα νπνία δελ απνηεινύλ κόληκε θαηαζθεπή. … 5.
Τπαίζξην ζηάζηκν εκπόξην λνείηαη θάζε κνξθή άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ δελ
απνηειεί πιαλόδην εκπόξην θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2. Γηα ηελ άζθεζε
ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ απαηηείηαη ε θαηνρή άδεηαο. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη από ην
αξκόδην, θαηά ηόπν, δεκνηηθό ή θνηλνηηθό ζπκβνύιην, θαηά πεξίπησζε. … 11. Με
πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη ύζηεξα από πξόηαζε ηνπ Υπνπξγνύ
Αλάπηπμεο, θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο, αλαλέσζεο,
αλάθιεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ αδεηώλ άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ,
πιαλόδηνπ θαη ζηάζηκνπ, … ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο ζπλδξνκήο ησλ
θξηηεξίσλ ζηα πξόζσπα ησλ θαηεγνξηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 9
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θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 12. Με πξνεδξηθό δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη
ύζηεξα από πξόηαζε ησλ Υπνπξγώλ Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο
θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ, Πνιηηηζκνύ θαη Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, θαζνξίδνληαη νη
εηδηθνί όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε, αλαλέσζε θαη αλάθιεζε ησλ
αδεηώλ

άζθεζεο

δξαζηεξηόηεηαο

ππαίζξηνπ

εκπνξίνπ

κε

ςπραγσγηθό,

θαιιηηερληθό ή εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν, νη δηθαηνύρνη ησλ αδεηώλ απηώλ, …
θαη

θάζε

αλαγθαία

ιεπηνκέξεηα.

Γηα

ηε

ρσξνζέηεζε

ησλ

αλσηέξσ

δξαζηεξηνηήησλ, από ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ
επεξεάδεηαη ε ιεηηνπξγία, ε θπζηνγλσκία θαη ε ηαπηόηεηα ηεο πόιεο, απαηηείηαη
ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Φσξνηαμίαο θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ».
Από ηελ επηζθόπεζε πξνθύπηεη όηη ζην άξ. 1 ηνπ λ. 2323/1995, γηλόηαλ ξεηή
αλαθνξά ζηνπο κε ζηεγαζκέλνπο

ρώξνπο ζηνπο νπνίνπο αζθείηαη εκπνξηθή

δξαζηεξηόηεηα θαη δελ απνηεινύζαλ κόληκε θαηαζθεπή,

όπσο ηα ινύλα παξθ, νη

πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηα ηζίξθν, νη θαληίλεο θαη άιιεο παξεκθεξείο
εγθαηαζηάζεηο. ηε ζπλέρεηα, ην άξζξν 1 ηνπ λ. 2323/1995, αληηθαηαζηάζεθε κε ην
άξζξν 1 ηνπ λ. 3377/2005 όπνπ εθεί γίλεηαη γεληθά αλαθνξά γηα ην ππαίζξην εκπόξην
κε ηελ έλλνηα ηεο άζθεζεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζε αθάιππην ρώξν, πνπ δελ
ραξαθηεξίδεηαη σο επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη δελ γίλεηαη δηάθξηζε ησλ εηδώλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνύλ λα αζθεζνύλ. ηελ παξ. 11 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ
παξέρεηαη ε εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο κε ην νπνίν ζα
θαζνξίδνληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αδεηώλ
άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, πιαλόδηνπ θαη ζηάζηκνπ γεληθά. ηελ δε παξ. 12
παξέρεηαη ε εμνπζηνδόηεζε γηα ηελ έθδνζε πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο, ζηνπο
Τπνπξγνύο Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ,
Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, όπσο ξπζκίζνπλ κε απηό ηνπο εηδηθνύο
όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε θαη αλάθιεζε ησλ αδεηώλ
άζθεζεο δξαζηεξηόηεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κε ςπραγσγηθό, θαιιηηερληθό ή
εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν, νη δηθαηνύρνη ησλ αδεηώλ απηώλ, ν ρξόλνο ηζρύνο θιπ.
Γίλεηαη δειαδή δηάθξηζε κεηαμύ αθελόο ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο πνπ
ζα εθδνζεί κε βάζε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 11 ηνπ άξ. 1 ηνπ λ. 3377/05 πνπ
4

Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Αιεμαλδξνύπνιεο
Γεκαξρείν Αιεμαλδξνύπνιεο, Ζκηόξνθνο Λ. Γεκνθξαηίαο 306
Σ.Κ. 68100 , Σει:2551064187, e mail symparastatis@alexpolis.gr
https://www.facebook.com/symparastatis.alexpolis

ηξνπνπνίεζε ην αξ. 1 ηνπ λ. 2323/95 θαη ζα αθνξά ξεηά ηνπο όξνπο θαη ηηο
πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αδεηώλ άζθεζεο ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ θαη αθεηέξνπ ηεο παξ. 12 ηνπ άξ. 1 ηνπ λ. 3377/05, πνπ εμνπζηνδνηεί
ηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο λα εθδώζνπλ πξνεδξηθό δηάηαγκα γηα ηε ξύζκηζε
ησλ όξσλ γηα ηε ρνξήγεζε άζθεζεο δξαζηεξηόηεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κε
ςπραγσγηθό θαιιηηερληθό ή εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν.
ηε ζπλέρεηα θαη θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ
1 ηνπ λ. 2323/1995, όπσο ην άξζξν απηό αληηθαηαζηάζεθε, θαηά ηα πξνεθηεζέληα, κε
ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3377/2005, εθδόζεθε ην π.δ. 254/2005 «Ρύζκηζε ππαίζξηνπ
εκπνξίνπ (πιαλόδηνπ θαη ζηάζηκνπ)» (Α΄ 307), ην νπνίν ξπζκίδεη αλαιπηηθά ηηο
πξνϋπνζέζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ
πιαλόδηνπ ή ζηάζηκνπ (άξζξν 1), ηα ζηνηρεία απηήο (άξζξν 3) θαη ηα ηεο αλαλέσζεο,
αλάθιεζεο θαη ηξνπνπνίεζεο απηήο (άξζξν 5), ηα ηεο ιεηηνπξγίαο πιαλόδησλ ε
ζηάζηκσλ θηλεηώλ θαληηλώλ (άξζξν 2), ηα ηεο πξνζσξηλήο ή κόληκεο αλαπιήξσζεο
δηθαηνύρνπ αδείαο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ (άξζξν 4) θαη ηα ηεο έθδνζεο άδεηαο άζθεζεο
ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ζε παξαγσγνύο (άξζξν 6), νξίδεη δε ζην άξζξν 8 όηη «Από ηελ
έλαξμε ηζρύνο ηνπ Γηαηάγκαηνο απηνύ θαηαξγνύληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 12/2005
(Α΄ 10) θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζην παξόλ. … ».
Δμάιινπ, ζην άξζξν 29 παξ. 1 ηνπ ίδηνπ λ. 3377/2005 νξίδεηαη όηη «Μέρξη ηελ
έθδνζε ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 11, 12
θαη 13 ησλ άξζξσλ 1 θαη 4 αληηζηνίρσο ηνπ παξόληνο λόκνπ, εμαθνινπζνύλ λα
ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ησλ πξνεδξηθώλ δηαηαγκάησλ 12/2005 (ΦΔΚ 10 Α΄) θαη 58/2005
(ΦΔΚ 87 Α΄) θαη νη δηαηάμεηο πνπ εθδόζεθαλ θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ λ. 2323/1995,
θαηά ην κέξνο πνπ δελ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ. …
».
Σέινο,

ην άξζξν 81 ηνπ ηζρύνληνο Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα

(Ν.3463/2006), νξίδεη ηα εμήο : «Γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζεάηξσλ,
θηλεκαηνγξάθσλ θαη ςπραγσγηθώλ παηδεηώλ

(ινύλα-παξθ, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ,

ηζίξθν θ.ιπ.) απαηηείηαη άδεηα, ε νπνία ρνξεγείηαη από ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξόεδξν
ηεο Κνηλόηεηαο κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ
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άξζξνπ θαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ
απηά.»
Καηά ηελ έλλνηα ηνπ σο άλσ

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995, όπσο

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3377/2005, ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ
ππαηζξίνπ εκπνξίνπ εμαθνινπζνύλ λα πεξηιακβάλνληαη, σο εηδηθή θαηεγνξία, νη
δξαζηεξηόηεηεο κε ςπραγσγηθό, θαιιηηερληθό ή εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν (όπσο
ινύλα παξθ, πίζηεο απηνθηλεηηδίσλ, ηζίξθν, εγθαηαζηάζεηο επηδείμεσλ, κνπζηθώλ
ζπλαπιηώλ θαη ινηπώλ θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ), νη νπνίεο «δηαθνξνπνηνύληαη
νπζηαζηηθά από ηηο παξαδνζηαθέο ππαίζξηεο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο, θαζώο
πξνϋπνζέηνπλ πνιιαπιάζηα επέλδπζε» (βι. αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ σο άλσ λ.
3377/2005), νπόηε θαη ν λόκνο δεηά λα αληηκεησπηζηεί δηαθνξεηηθά σο πξνο ηηο
πξνϋπνζέζεηο θαη ηνπο όξνπο ρνξήγεζεο αδεηώλ απηνύ ηνπ είδνπο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ έθδνζε λένπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο δπλάκεη ηεο
εμνπζηνδνηηθήο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 12 κε πξόηαζε ησλ Υπνπξγώλ
Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Φσξνηαμίαο θαη Δεκνζίσλ Έξγσλ, Πνιηηηζκνύ θαη
Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο.
Καηά ηα νξηδόκελα δε ζην άξζξν 29 ηνπ ίδηνπ λ. 3377/2005, κέρξη ηελ
έθδνζε ηνπ σο άλσ δηαηάγκαηνο, εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη αλαθεξόκελεο ζηελ
ελ

ιόγσ

εηδηθή

θαηεγνξία

ππαηζξίσλ

δξαζηεξηνηήησλ

δηαηάμεηο

ηνπ

πξναλαθεξζέληνο π.δ. 12/2005, δηόηη ην αλσηέξσ άξζξν 8 ηνπ π.δ. 254/2005 πνπ
θαηαξγεί ην παξαπάλσ κε αξ. 12/2005 π.δ., θαηά ηελ νξζή ηνπ έλλνηα, ην θαηαξγεί
κόλν ζε όζα ξπζκίδνληαη πιένλ από απηό, ήηνη ζηηο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο
ηνπ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ (πιαλόδηνπ θαη ζηάζηκνπ), σο πξνο ηηο νπνίεο ην ελ ιόγσ π.δ.
254/2005 εηζήγαγε, θαηά ηα αλσηέξσ, λέεο ξπζκίζεηο θαη όρη ζηηο ςπραγσγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, γηα ηνπ όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο
απηώλ, γηα ηηο νπνίεο ζπλερίδεη λα ηζρύεη.

ΙΙΙ. Σπκπέξαζκα
Από ην 2005 σζηόζν ε εμνπζηνδόηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξ. 1 παξ. 12 λ.
3377/2005, δελ έρεη εθδνζεί.
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Καη κπνξεί γη’ απηή ηελ θαηεγνξία ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, δειαδή πάζεο
θύζεσο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, λα ηζρύεη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη ηηο
αλαθεξόκελεο παξαπνκπέο, ην π.δ. 12/2005, σζηόζν ε άζθεζε απηώλ θαζίζηαηαη
αλέθηθηε. Καη ηνύην δηόηη ην ελ ιόγσ π.δ. απαηηεί γηα ηνλ δηθαηνύρν ηεο άδεηαο εηήζην
νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, θαηώηεξν ησλ 20.000,00€ ελώ πξνηηκνύληαη εθηόο απηήο ηεο
γεληθήο πξνϋπόζεζεο, πξόζσπα άλεξγα, κε πνζνζηά αλαπεξίαο όπσο νξίδνληαη ζην
άξ. 1 παξ. 9 ηνπ λ. 2323/1995.
Δίλαη θαλεξό όηη ν αηηώλ, ηδηνθηήηεο επηρείξεζεο ινύλα παξθ, δελ κπνξεί
νύηε άλεξγνο λα ζεσξεζεί, ελώ ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηώζεσλ ην εηήζην δεισζέλ
εηζόδεκα μεπεξλά ηηο 20.000 €. Δμάιινπ δελ αλήθεη νύηε ζηηο θαηεγνξίεο ρνξήγεζεο
αδεηώλ θαηά πξνηεξαηόηεηα, δειαδή κε αλαγλσξηζκέλε αλαπεξία.
πλεπώο ε απαίηεζε ηνπ λόκνπ (άξ. άξζξν 29 ηνπ

λ. 3377/2005), γηα ηε

ρνξήγεζε αδεηώλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ
ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ όπσο ηνπο ηδηνθηήηεο ινύλα παξθ, θαηά ην κέξνο πνπ
νξίδεη όηη ζα ηζρύεη ην π.δ. 12/2005, αληηβαίλεη ηελ αξρή ηεο ηζόηεηαο ηνπ άξ. 4 παξ.
1 ηνπ πληάγκαηνο, θαζόζνλ ππαγάγεη ζε θαζεζηώο αδείαο θαη επηρεηξήζεηο
ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ δελ έρνπλ ηα ίδηα
ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Δμάιινπ κε απηό
ην πεξηερόκελν ε αλσηέξσ δηάηαμε αληίθεηηαη θαη ζην άξ. 5 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο,
θαζώο απνθιείεη κε ην θαζεζηώο αδείαο πνπ ζεζπίδεη, κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία
επαγγεικαηηώλ, από ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηνπο, νη νπνίνη είλαη αδύλαην
λα ππαρζνύλ, ζην ίδην θαζεζηώο αδεηνζέηεζεο κε ηνπο ππόινηπνπο δηθαηνύρνπο ησλ
αδεηώλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ.
πλεπώο κία ζύκθσλε κε ην ύληαγκα εξκελεία ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ
θαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε ρξεζηή δηνίθεζε, ζα ήηαλ λα ελλνεζεί
όηη ην π.δ. 12/2005, ηζρύεη θαη γηα ηηο ςπραγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (ινύλα παξθ θιπ)
κόλν θαηά ην άξ. 6 παξ. 3 απηνύ, πνπ αθνξά ηελ ρνξήγεζε αδείαο εγθαηάζηαζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη σο πξόζζεηε
πξνϋπόζεζε ε θαηνρή επηπιένλ θαη αδείαο άζθεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Ο όξνο
ππαίζξην εκπόξην ππνδειώλεη ηελ ρσξνζέηεζε θπξίσο ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη όρη
θαηά θπξηνιεμία ηελ απαίηεζε ππαγσγήο ζε θαζεζηώο αδεηνδόηεζεο, ε νπνία
ζύκθσλα κε όζα αλαιύζεθαλ δελ ηαηξηάδεη κε ηελ θαηεγνξία ησλ ςπραγσγηθώλ
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δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα νπνία αλακέλεηαη λα ξπζκηζζεί λνκνζεηηθά ην ζέκα κε ηελ
έθδνζε λένπ π.δ.

ΙV. Πξόηαζε
ύκθσλα κε όια ηα παξαπάλσ θαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκόηε
θαη ηεο Δπηρείξεζεο,
Πξνηείλσ λα ρνξεγεζεί άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηγληώλ,
ινύλα πάξθ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξ. 6 παξ. 3 ηνπ πδ
12/2005, ζηελ νκόξξπζκε εηαηξία « Ησζεθίδεο Γεώξγηνο θαη Ησζεθίδεο Βαζίιεηνο
ΟΔ» θαη ρσξίο ηελ ππαγσγή ησλ κειώλ ηεο αλσηέξσ εηαηξίαο ζε θαζεζηώο επηπιένλ
αδεηνδόηεζεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ.
Ο ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΒΑΜΑΣΕΗΓΖ ΥΡΖΣΟ
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