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Ημερομηνία 24/3/2021 

Αριθμός πρωτοκόλλου 1017 

 

Αμηόηηκε Κ. Τπνπξγέ 

Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη νη ΚΑΓ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ θιάδν καο ( επηζπλαπηόκελνη ζην 
ηέινο) απνηεινύληαη  από ηξεηο θαηεγνξίεο:  

1. Σηο κόληκεο εγθαηαζηάζεηο. 

2. Σηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηνδεύνπλ ( έωο 120 εκέξεο ) 

3. Σηο εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηνδεύνπλ θαη ιεηηνπξγνύλ ζε παλεγύξηα , ζε εκπνξνπαλήγπξε θαη 
πνιηηηζηηθέο δξάζεηο. 

Όηαλ νη Κ.Α.Γ.  αλνίμνπλ , νη  εγθαηαζηάζεηο πνπ πεξηνδεύνπλ (θαηεγνξία 2 θ 3 ) δελ ζα κπνξνύλ 
λα μεθηλήζνπλ άκεζα. Βάζε ηεο λνκνζεζίαο ( ΝΟΜΟ ΤΠ’ΑΡΙΘ. 3463/2006ΦΔΚ Κνηλνηήηωλ 114/Α/8-6-
2006Κύξωζε ηνπ Κώδηθα Γήκωλ / άξζξν 80 θ΄81) ρξεηάδεηαη κία πνιύ ρξνλνβόξα δηαδηθαζία γηα λα καο 
παξαρωξεζεί θάπνηνο ρώξνο από ηνλ Γήκν ( πνιενδνκία , επηηξνπή πνηόηεηαο δωήο , νηθνλνκηθή 
επηηξνπή , δεκνπξαζίεο). Δπίζεο  ρξεηαδόκαζηε λα κεηαθεξζνύκε, λα γίλνπλ νη εγθαηαζηάζεηο θαη ζην 
ηέινο λα γίλεη ε αδεηνδόηεζε (άξζξν 6 , π.δ. 12). Απηό ρξνληθά θηάλεη θαη 2 κήλεο ζε  πνιινύο ΟΣΑ. 

Μέιε καο έρνπλε επηθνηλωλήζεη κε δήκνπο ηειεθωληθά , γηα ην πώο κπνξνύλ λα  βνεζήζνπλ ζε 
κηα πην γξήγνξε επαλεθθίλεζε ηωλ επηρεηξήζεωλ . Γπζηπρώο ν ΚΑΓ παξακέλεη θιεηζηόο θαη δελ 
κπνξνύλ λα θάλνπλ θακία δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο . Δθηόο εάλ ιάβνπλ γξαπηώο από ην Τπνπξγείν 
Δζωηεξηθώλ. 

αο ππελζπκίδνπκε όηη είκαζηε από ηνπο πην πιεηηόκελνπο θιάδνπο , ζπλ θαη ηεο ηδηαηηεξόηεηαο 
ηνπ επαγγέικαηνο καο. Γελ βάδνπκε έλα θιεηδί ζηελ πόξηα θαη μεθηλάκε. 

Δάλ δελ γίλεη άκεζε ελέξγεηα γηα ηνλ θιάδν , ζα είλαη ζαλ καο ωζείηε λα ιεηηνπξγήζνπκε 
παξαλόκωο ( όπωο θάλνπλ  επηρεηξήζεηο από γεηηνληθά Κξάηε πνπ έξρνληαη γηα εξγαζία ζηελ Διιάδα ). 

Δπραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ γηα ηελ θαηαλόεζή ζαο θαη ειπίδνπκε λα δείμεηε ηελ δένπζα 
πξνζνρή ζηα πξνβιήκαηα καο αιιά θαη ηελ απαξαίηεηε ζέξκε γηα ηελ επίιπζε ηνπο. 

 

Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα δηεπθξηλήζεηο   
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93211002 ΤΠΗΡΕΙΕ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ 

92331000 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΝΗΓΤΡΙΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΧΝ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 
92331001 ΤΠΗΡΕΙΕ ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ 
92720000 ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 
92331003 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΡΚΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ 
93291106 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΑΡΚΟΤ ΑΝΑΦΤΥΗ 
93210000 ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΑΡΚΧΝ ΑΝΑΦΤΥΗ ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ ΘΕΜΑΣΙΚΧΝ ΠΑΡΚΧΝ 
93191300 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΥΕΣΙΚΕ ΜΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΦΤΥΑΓΧΓΙΑ 
93291900 ΔΙΑΦΟΡΕ ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ Π.Δ.Κ.Α. 
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