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Οι εμπορικές δραστηριότητες στα πεζοδρόμια αποτελούν ένα σημαντικό μέρος 
του λιανικού περιβάλλοντος και μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην 
ατμόσφαιρα και στην απόλαυση μιας περιοχής. 

Ωστόσο, ο Δήμος πρέπει να εξισορροπήσει τα παραπάνω με την ανάγκη 
να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους τους ανθρώπους που 
χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια σε ολόκληρο το δήμο. Ως εκ τούτου, οι εμπορικές 
δραστηριότητες στα πεζοδρόμια πρέπει να διαχειρίζονται ώστε να διασφαλίζεται 
η ασφαλής και αξιοπρεπής πρόσβαση των πεζών ανά πάσα στιγμή.

Αυτές οι Κατευθυντήριες Γραμμές καθορίζουν τους τρόπους με τους οποίους 
διαφυλάσσεται αυτή η ισορροπία.

Απαιτείται άδεια για κάθε εμπορική δραστηριότητα σε δημοτικά πεζοδρόμια  
και περιλαμβάνουν την τοποθέτηση: 
• διαφημιστικών πινακίδων, 
• αγαθών, 
• τραπεζιών και καρεκλών, 
• ανεμοφρακτών, 
• ομπρελών, και 
• θερμαντήρων. 

Αυτές οι Κατευθυντήριες Γραμμές συμμορφώνονται με  
τις κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής που  
εκδόθηκαν από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  
και Ίσων Ευκαιριών και τον Δημοτικό Νόμο 2019 του  
Δήμου Glen Eira. 

GREEK



ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Ζώνη πεζών 
Εκτείνεται από τη γραμμή του κτιρίου ή 
πρόσοψη του καταστήματος για ένα ελάχιστο 
πλάτος 1,8 μέτρων. Δεν επιτρέπεται να 
προεξέχει κανένα αντικείμενο μέσα στη ζώνη 
αυτή ανά πάσα στιγμή. 

Ζώνη κράσπεδου 
Αν μετρηθεί από την πρόσοψη του κράσπεδου 
πρέπει να υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος 
πλάτους 0,6 του μέτρου από το κράσπεδο 
για να υπάρχει πρόσβαση από και προς τα 
σταθμευμένα αυτοκίνητα. Πρέπει να υπάρχει 
ένας ελεύθερος χώρος πλάτους 1.5 μέτρα εκεί 
που υπάρχει χώρος στάθμευσης για αναπήρους. 
Πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 
ενός μέτρου από το κράσπεδο δίπλα από ζώνη 
φορτοεκφόρτωσης. 

Χώρος διέλευσης
Αν μετρηθεί από το σύνορο του παρακείμενου 
ακινήτου, να αφήσετε μια ζώνη ασφαλείας 
0,5 του μέτρου από κάθε πλευρά του 
συνόρου με το παρακείμενο ακίνητο για να 
επιτρέπεται η διέλευση των πεζών από τη 
ζώνη του κράσπεδου ή χώρου στάθμευσης 
στο πεζοδρόμιο. Αυτό θα αφήσει ένα μέτρο 
χώρο για διέλευση των πεζών όταν τα 
γειτονικά ακίνητα είναι και τα δύο εμπορικά 
καταστήματα. Η εμπορική δραστηριότητα 
πρέπει να ξεκινάει 0,6 του μέτρου από την άκρη 
του κράσπεδου ώστε να υπάρχει ένας μέγιστος 
ελεύθερος χώρος για διέλευση των πεζών – 
πρέπει να μείνει 1,5 μέτρο ελεύθερος χώρος 
από τις θέσεις στάθμευσης αναπήρων.

Γωνιακή ζώνη 
αποκλεισμού
Μια γωνιακή ζώνη αποκλεισμού 45 μοιρών 
θεωρείται ελάχιστη απαίτηση για να 
διασφαλίζονται οι ασφαλείς κινήσεις οχημάτων 
και πεζών γύρω από τις γωνίες. Ο Δήμος μπορεί 
να αυξήσει αυτή τη ζώνη αποκλεισμού για 
λόγους ασφαλείας. 

Το σχεδιάγραμμα δείχνει την ελάχιστη γραμμή 
όρασης και επιτρεπόμενου χώρου εμπορικής 
δραστηριότητας. 

Γωνιακή  
ζώνη 

αποκλεισμού

Κατάστημα

Δρόμος

Προκειμένου να παρασχεθεί ένα καθαρό και σταθερά ανεμπόδιστο πεζόδρομο για πρόσβαση των πεζών, το πεζοδρόμιο χωρίζεται σε συγκεκριμένες 
ζώνες και χώρους. Το ποικίλο πλάτος των πεζοδρομίων παρέχει ένα διαφορετικό τοπίο το οποίο απαιτεί διαχείριση, δημιουργώντας ευκαιρίες αλλά και 
περιορισμούς.

Τα πεζοδρόμια με πλάτος 2,9 μέτρα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη συμμόρφωσης με τις Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τις παρακάτω ζώνες και χώρους:

• ζώνες πεζών,
• ζώνες εμπορικών δραστηριοτήτων,
• ζώνες κράσπεδου,
• χώροι διέλευσης και
• γωνιακοί χώροι αποκλεισμού, ανατρέξετε στη σελίδα έξι.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση αντικειμένων στη ζώνη πεζών, στη ζώνη κρασπέδου, στο γωνιακό χώρο αποκλεισμού ή στο χώρο διέλευσης. Ο Δήμος 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους εμπόρους να αφαιρέσουν ολόκληρη ή ένα μέρος της επιγραφής, εμπορεύματα ή αντικείμενά τους όπου είναι 
αναγκαίο. Η καθαριότητα της ζώνης εμπορικών δραστηριοτήτων πρέπει να τηρείται από τον κάτοχο της άδειας.

Τα πεζοδρόμια με πλάτος μικρότερο των 2,9 μέτρων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εμπορική δραστηριότητα σε πεζοδρόμιο. 

Ζώνη εμπορικών 
δραστηριοτήτων
Ο μόνος χώρος του πεζοδρομίου όπου 
μπορούν να τοποθετηθούν εμπορεύματα, 
έπιπλα καφετέριας και βοηθητικά αντικείμενα ή 
δραστηριότητες – υποκειμένου του παρόντος 
κανονισμού. Στην περίπτωση όπου το κτίριο 
συνορεύει με μια διασταύρωση, η ζώνη 
εμπορικών δραστηριοτήτων δεν πρέπει να 
επεκτείνεται στη γωνιακή ζώνη αποκλεισμού. 
Η θέση των αντικειμένων εντός της ζώνης 
εμπορικών δραστηριοτήτων υπόκειται επίσης 
σε όρους. Διαβάστε το κεφάλαιο «Τοποθέτηση 
εμπορευμάτων, επίπλων και πινακίδων εντός 
της ζώνης εμπορικών δραστηριοτήτων».
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗ

Η δημόσια υποδομή στα πεζοδρόμια έχει προτεραιότητα από τα εμπορικά συμφέροντα 
(εμπορική δραστηριότητα στα πεζοδρόμια) ανά πάσα στιγμή. 

Ως γενικός κανόνας, η δημόσια υποδομή που είναι ήδη εγκατεστημένη δεν θα μετακινηθεί 
ή αφαιρεθεί (μετακίνηση ή αλλαγή θέσης) λόγω μη διαθέσιμου χώρου για εμπορική 
δραστηριότατα. Αν υπάρχει υφιστάμενη υποδομή μπροστά στο κατάστημά σας, μπορείτε να 
κάνετε αίτηση για τροποποίηση των απαιτήσεων της άδειας και μπορεί να ληφθεί απόφαση 
να αφαιρεθεί ή να μετακινηθεί η υποδομή. Όλες οι δαπάνες αφαίρεσης και πλακόστρωσης του 
πεζοδρομίου θα καλυφθούν από το άτομο που υποβάλει αίτηση για άδεια. Οι έμποροι  
θα πρέπει να το λάβουν υπόψη όταν επιλέγουν το κατάστημα. 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη επίπλωση και υποδομή του δρόμου για 
εμπορικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων πινακίδων ή πάγκων της επιχείρησης.

Ο παρακάτω ελεύθερος χώρος ισχύει για υφιστάμενη δημόσια υποδομή και δημόσια επίπλωση 
στους δρόμους:

• ελεύθερος χώρος 0,5 του μέτρου
Κολωνάκια, φρεάτια τηλεπικοινωνιών, γλάστρες, κολώνες και δέντρα.
• ελεύθερος χώρος ένα μέτρο
Πυροσβεστικοί κρουνοί, κάδοι, τηλέφωνα του κοινού, δημόσια καθίσματα, βάσεις ποδηλάτων 
και ζώνες φορτοεκφόρτωσης.
• ελεύθερος χώρος 1,5 μέτρο
Χώροι στάθμευσης αναπήρων.
• ελεύθερος χώρος δύο μέτρα
Διαβάσεις πεζών, διαβάσεις τραμ, στάσεις τραμ και μπροστά και πίσω ζώνης λεωφορείων. 
(Αφήστε ελεύθερο χώρο για επιβάτες να επιβιβάζονται και να αποβιβάζονται με ασφάλεια 
από λεωφορεία και τραμ. Αυτή η απόσταση μπορεί να επανεξεταστεί εάν εμπορεύματα δεν 
παρεμποδίζουν την ασφαλή κίνηση των πεζών). 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ 

Τραπέζια, καρέκλες και εμπορεύματα/υπηρεσίες επιτρέπονται μόνο έξω από το κτίριό σας. Αυτά δεν πρέπει να προεξέχουν μέσα στα παρακείμενα 
ακίνητα ή εντός του χώρου διέλευσης των πεζών πλάτους 0,5 του μέτρου, εκτός αν έχει εγκριθεί μια εξαίρεση στην άδειά σας. 



ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗ 

Τραπέζια και καρέκλες 
•  Δεν πρέπει να εφάπτονται στο κράσπεδο ή στη ζώνη πεζών. 
• Πρέπει να παραμένουν εντός της ζώνης εμπορικής δραστηριότητας και να απομακρύνονται όταν κλείνει 

το κατάστημα. 
• Πρέπει να είναι υψηλών προδιαγραφών αναφορικά με την εμφάνιση και το στυλ ώστε να συμβαδίζουν με 

το περιβάλλον της περιοχής. 
• Η τοποθέτηση πρέπει να αρχίζει 0,6 του μέτρου από την άκρη του κράσπεδου (ισχύει 1,5 μέτρο 

απόσταση από την άκρη εκεί που υπάρχουν θέσεις στάθμευσης αναπήρων).
• Πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικά που είναι ασφαλή και ανθεκτικά. 
• Τα πόδια των καρεκλών δεν πρέπει να προεξέχουν λοξά για να μην προκαλέσουν ατυχήματα 

(στραβοπατήματα) στους πεζούς. 
• Τα πόδια των τραπεζιών και καρεκλών θα πρέπει να έχουν ελαστικό πώμα. 
• Πρέπει να είναι αντιανεμικά (ελαφριά πλαστικά έπιπλα δεν επιτρέπονται). 
• Θα πρέπει να έχουν χρώμα που κάνει αντίθεση με το περιβάλλον τους (ώστε να βοηθάει τα άτομα με 

πρόβλημα όρασης). 
• Απαγορεύεται η διαφήμιση της καφετέριας ή προϊόντων σε καρέκλες ή τραπέζια εκτός αν χρειάζεται 

ΜΟΝΟ για τους σκοπούς αναγνώρισης. Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του καταστήματος πρέπει να είναι σε 
κρυφό μέρος.

• Τραπέζια και καρέκλες επιτρέπονται μόνο έξω από το κατάστημα στο οποίο ανήκουν.
• Πρέπει να παρέχονται ανεμοφράκτες ή παραπετάσματα για να ταιριάζουν με το περιβάλλον της 

περιοχής. 

Παραπετάσματα/ανεμοφράκτες/τέντες
•  Όλα τα τραπέζια και καρέκλες θα πρέπει να προστατεύονται με ανεμοφράκτες ή παραπετάσματα για να 

ταιριάζουν με το περιβάλλον της περιοχής.
• Όλα τα διαχωριστικά πρέπει να είναι τοποθετημένα εκτός του χώρου διέλευσης των πεζών, αφήνοντας 

0,5 του μέτρου ελεύθερο χώρο από την κάθε πλευρά του συνόρου με το παρακείμενο ακίνητο 
(αφήνοντας ένα μέτρο ελεύθερο χώρο για διέλευση μεταξύ των διαχωριστικών).

• Πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0.6 του μέτρου από την άκρη του κράσπεδου ή 1,5 μέτρο 
ελεύθερος χώρος εκεί που υπάρχουν θέσεις στάθμευσης αναπήρων.

• Τα διαχωριστικά μπορούν να έχουν εμπορικές διαφημίσεις σε όχι πάνω από 33% της συνολικής 
επιφάνειας και όχι πάνω από 20% σε κάθε πάνελ. Μπορεί να χρειάζεται πολεοδομική άδεια. 

• Λεπτομέρειες για οποιαδήποτε προτεινόμενη σήμανση πάνω σε έπιπλα πρέπει να υποβληθούν μαζί με 
κάθε αίτηση για εμπορικές δραστηριότητες στο πεζοδρόμιο. 

• Πρέπει να είναι επαρκώς στερεωμένα ή να κρατούνται σταθερά με βάρη.
• Συσκευές που κλειδώνουν ή άλλα μέσα στερέωσης χρειάζονται έγκριση από το Μηχανολογικό Τμήμα 

Υποδομών του Δήμου.
• Ανεξάρτητα από την έκδοση άδειας, ο Δήμος ανά πάσα στιγμή έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση 

και να χρησιμοποιήσει το πεζοδρόμιο και ο κάτοχος της άδειας πρέπει να σταματήσει την εμπορική 
δραστηριότητα στο πεζοδρόμιο και να απομακρύνει τα επιτρεπόμενα αντικείμενα κάθε φορά που ο 
Δήμος του ζητήσει να το κάνει. 

•  Εάν ο κάτοχος της άδειας δεν συμμορφωθεί με την εντολή αυτή, ο Δήμος δύναται να απομακρύνει τα 
αντικείμενα και το κόστος και ο κίνδυνος βλάβης είναι ευθύνη του κατόχου της άδειας. 

Γλάστρες
Οι γλάστρες μπορεί να εγκριθούν κατόπιν αιτήσεως. Ισχύουν όροι. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου στο 9524 3333.

Οι πλάτες από τις καρέκλες δεν πρέπει να 
βλέπουν στη ζώνη πεζών.

Ομπρέλες
•  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε χώρους όπου δεν υπάρχουν τέντες ή όπου η χρήση της ομπρέλας δεν 

θα παρεμβαίνει ή δεν θα κάνει ζημιά σε υφιστάμενα αντικείμενα. 
• Πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος (από το χαμηλότερο σημείο) 2,2 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του 

πεζοδρομίου (ελάχιστος ελεύθερος χώρος 2,2 μέτρα). 
• Όλες οι ομπρέλες πρέπει να απομακρύνονται στο τέλος της ημέρας. 
• Οι ομπρέλες δεν πρέπει να εκτείνονται μέσα στη ζώνη του κράσπεδου ή στους χώρους στάθμευσης. 
• Πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής και ασφαλείς ανά πάσα στιγμή. 
• Πρέπει να είναι επαρκώς στερεωμένες στο έδαφος ή να στερεώνονται με βάρη για να μην μετακινούνται.
• Πρέπει να απομακρύνονται ή να κλείνουν σε δυνατό αέρα ή καταιγίδα. 
• Μπορεί να αναγράφεται το όνομα ή το λογότυπο της επιχείρησης σε κάθε πάνελ της ομπρέλας αρκεί 

ότι το μέγεθος ή και το λογότυπο δεν καλύπτει πάνω από 33% της συνολικής επιφάνειας των πάνελ. 
Ενδέχεται να χρειάζεται έγκριση από την πολεοδομία. 

• Μπορούν να έχουν εμπορική διαφήμιση σε κάθε πάνελ που να μην καλύπτει πάνω από 20% της 
επιφάνειας. 



Αντιανεμικά σταχτοδοχεία
•  Πρέπει να υπάρχει αντιανεμικό σταχτοδοχείο σε κάθε παρεχόμενο τραπέζι.
• Οι καταστηματάρχες δεν πρέπει να ρίχνουν τα σκουπίδια και τα αποτσίγαρα στο ρείθρο του 

πεζοδρομίου. 
• Οι καταστηματάρχες πρέπει να καθαρίζουν και να απομακρύνουν όλα τα σκουπίδια καθόλη τη διάρκεια 

της ημέρας και πριν κλείσουν το κατάστημα.

Θερμαντήρες
•  Ο κάθε τύπος θερμαντήρα πρέπει να είναι πιστοποιημένος από τον Σύνδεσμο Τεχνητών Αερίου 

Αυστραλίας και να είναι εγκατεστημένος σύμφωνα με τις σχετικές Αυστραλιανές Προδιαγραφές. 
• Οι θερμαντήρες πρέπει να εγκριθούν μαζί με την άδεια και να αποδεικνύεται ότι καλύπτονται από την 

ασφάλεια αστικής ευθύνης του καταστηματάρχη. 
• Πρέπει να βρίσκονται μόνο εντός της ζώνης εμπορικής δραστηριότητας.
• Πρέπει να είναι μακριά από το χώρο διέλευσης των πεζών. 
• Οι θερμαντήρες που δεν είναι στερεωμένοι πρέπει να απομακρύνονται στο τέλος της κάθε ημέρας. 
• Όπου είναι εφικτό, να είναι στερεωμένοι στο σκέπαστρο ή βεράντα για να βρίσκονται εκτός του 

πεζοδρομίου αλλά μόνο αν μπορεί να υπάρχει ελεύθερος χώρος ύψους τουλάχιστον 2,7 μέτρα. Μπορεί 
να απαιτείται πολεοδομική άδεια για να γίνει αυτή εγκατάσταση. 

• Η εγκατάσταση, τεχνική κατάρτιση και ασφαλής χρήση των φορητών θερμαντήρων πρέπει να 
συμμορφώνονται με τον Οδηγό ασφάλειας για χρήση φορητών θερμαντήρων αερίου σε δημόσιους χώρους 
συμπεριλαμβανομένων των Οδηγιών για το προσωπικό και των Οδηγιών για τους εργοδότες που έχουν 
συνταχθεί από την Energy Safe Victoria (Υπηρεσία Ασφάλειας Ενέργειας) σε συνεργασία με άλλους 
σχετικούς οργανισμούς. 

• Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με την Energy Safe Victoria στο 9203 9700 ή επισκεφθείτε 
το www.esv.vic.gov.au

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΙ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

Πώληση εμπορευμάτων και βιτρίνες στα πεζοδρόμια
• Το ύψος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5 μέτρο, εκτός εάν έχει χορηγηθεί εξαίρεση από το Δήμο. 
• Το πλάτος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,75 του μέτρου (οι ειδικά σχεδιασμένοι πάγκοι μπορούν, κατόπιν εγκρίσεως από το Δήμο, να υπερβαίνουν 

αυτές τις διαστάσεις εάν κατά τη γνώμη του Δήμου, ο πάγκος βελτιώνει το περιβάλλον της οδού και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας). 
• Πρέπει να βρίσκονται εντός της ζώνης εμπορικών δραστηριοτήτων. 
• Πρέπει να ξεκινάνε από τα 0,6 του μέτρου από την άκρη κράσπεδου – αφήνοντας ένα ανώτατο ελεύθερο χώρο για τους πεζούς (ισχύει 1,5 μέτρο 

ελεύθερος χώρος από τους χώρους στάθμευσης αναπήρων). 
• Πρέπει να τοποθετούνται στο πεζοδρόμιο μόνο κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες. 
• Τα εμπορεύματα επιτρέπονται μόνο έξω από το κατάστημα που τα πουλάει. 
• Πρέπει να είναι ασφαλή, προστατευμένα και να εκτίθενται σε ένα εγκεκριμένο διαχωριστικό ώστε να μην παρασύρονται από τον αέρα ή άλλα καιρικά 

φαινόμενα ή να δημιουργούν μια άσχημη εικόνα στο δημόσιο δρόμο. 
•  Οι πάγκοι πρέπει να ομορφαίνουν το περιβάλλον του δρόμου και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας.
• Πρέπει να είναι στερεωμένοι στο πεζοδρόμιο, κτίριο, υποδομή, κολώνα ή άλλη δομή εκτός εάν έχει δοθεί έγκριση για εγκεκριμένο τρόπο στερέωσης 

στο πεζοδρόμιο του Δήμου. 
• Να έχουν ένα χρώμα που έρχεται σε αντίθεση με το περιβάλλον για να βοηθάει τα άτομα με πρόβλημα όρασης. 

Τα εμπορεύματα δεν πρέπει να είναι 
αντιαισθητικά.

Τα εμπορεύματα πρέπει να είναι ασφαλή, προστατευμένα και να εκτίθενται σε ένα 
εγκεκριμένο διαχωριστικό.
Οι πάγκοι πρέπει να ομορφαίνουν το περιβάλλον του δρόμου.



Σχεδιασμός πάγκων επίδειξης προϊόντων 
• Πρέπει να ομορφαίνουν το περιβάλλον του εμπορικού κέντρου 
• Να είναι κατασκευασμένοι με υψηλές προδιαγραφές.
• Να είναι κατασκευασμένοι από ποιοτικά υλικά, με φινίρισμα που είναι ασφαλές και ανθεκτικό.
• Να προστατεύονται από τον αέρα και να είναι ανθεκτικά.
• Όλα τα εμπορεύματα στα πεζοδρόμια χρειάζονται προστασία με ανεμοφράκτες ή διαχωριστικά και τη 

χρήση ασφαλών, ποιοτικών πάγκων. 

Φορητές διαφημιστικές πινακίδες (Πλαίσιο τύπου Α)
• Μόνο μία πινακίδα ανά κατάστημα θα εξεταστεί για άδεια, εκτός αν χορηγηθεί μια τροποποίηση από 

το Δήμο. 
• Το ύψος ή το πλάτος της διαφημιστικής πινακίδας δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα μέτρο ή 0,75 του 

μέτρου αντίστοιχα και πρέπει να έχει ελάχιστο ύψος 0.75 του μέτρου. 
• Η θέση της πινακίδας πρέπει να αρχίζει από τα 0,6 του μέτρου από την άκρη του κράσπεδου, ή να 

αφήνει 1,5 μέτρο ελεύθερο χώρο από τους χώρους στάθμευσης αναπήρων.
• Πρέπει να είναι στερεωμένη με ασφάλεια και να είναι αντιανεμική. 
• Απαγορεύονται ανά πάσα στιγμή οι φορητές ηλεκτρικές, φωτεινές, φουσκωτές, περιστρεφόμενες 

πινακίδες ή αυτές που αναβοσβήνουν.
• Η πινακίδα μπορεί να εκτίθεται μόνο κατά τις κανονικές εργάσιμες ώρες και πρέπει να απομακρύνεται 

από το χώρο εμπορικών δραστηριοτήτων μετά το κλείσιμο του καταστήματος. 
• Οι πινακίδες Πλαισίου τύπου Α ή οι διαφημιστικές πινακίδες απαγορεύεται να είναι στερεωμένες στο 

πεζοδρόμιο, κολώνα ή άλλη δομή. 
• Μπορεί να χορηγηθεί άδεια σε μια αίτηση όταν η επιχείρηση δεν έχει πρόσοψη στο δρόμο αρκεί 

ο ιδιοκτήτης του κτιρίου να γνωρίζει πού πρέπει να τοποθετηθεί η πινακίδα. Πρέπει να χορηγηθεί 
γραπτή άδεια και η ασφάλεια αστικής ευθύνης να καλύπτει τα εμπορεύματα ή πινακίδες. Η άδεια 
πρέπει να ανανεώνεται ετησίως ή όταν αλλάξει η ιδιοκτησία της επιχείρησης

• Οι πινακίδες Πλαισίου τύπου Α δεν πρέπει να τοποθετούνται εντός της γωνιακής ζώνης αποκλεισμού 
ή εντός δύο μέτρων από μια διάβαση πεζών, ζώνη λεωφορείου ή τραμ (εκτός αν υπάρχουν ειδικές 
απαιτήσεις). 

• Οι πινακίδες Πλαισίου τύπου Α πρέπει να αφήνουν 0,5 έως ένα μέτρο ελεύθερο χώρο από δημόσια 
υποδομή. Βλέπετε σελίδα επτά. 

Οι πινακίδες δεν πρέπει να εισχωρούν στη ζώνη  
του κράσπεδου.

Οι πινακίδες πρέπει να τοποθετούνται εντός του 
ορίου του καταστήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Ο Δήμος επιτρέπει πινακίδες με το όνομα της επιχείρησης και διαφημιστικές πινακίδες που ανταποκρίνονται όχι μόνο στις ανάγκες της επιχείρησης αλλά 
ταιριάζουν με το περιβάλλον της περιοχής και την εμφάνιση του δρόμου για όλη την κοινότητα.

• Το όνομα ή το λογότυπο μιας επιχείρησης μπορεί να εκτίθεται σε κάθε πάνελ ενός διαχωριστικού καφετέριας ή ομπρέλας, αρκεί το μέγεθος ή/και το 
κάλυμμα δεν υπερβαίνει το 33% της συνολικής επιφάνειας των πάνελ και δεν υπερβαίνει τα 20% της επιφάνειας κάθε πάνελ. Σημείωση: μπορεί να 
απαιτείται πολεοδομική άδεια.

• Καμία διαφήμιση καφετέριας ή εμπορική διαφήμιση δεν επιτρέπεται σε καρέκλες ή τραπέζια εκτός εάν απαιτείται ΜΟΝΟ για λόγους αναγνώρισης και 
τοποθετείται με διακριτικό τρόπο, επιτρέποντας την ταυτοποίηση των πραγμάτων της επιχείρησης για τους καταστηματάρχες. 

• Η διαφήμιση σε οποιαδήποτε τέντα ή περσίδα που είναι στερεωμένη στο κτίριο μπορεί να χρειάζεται πολεοδομική άδεια.
• Τα κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να χρειάζονται πολεοδομική άδεια για οποιαδήποτε μορφή διαφήμισης ή προσαρτημάτων, δηλαδή 

περσίδες και πινακίδες. Επικοινωνήστε με το Δήμο για περαιτέρω συμβουλές.

Τα κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να 
χρειάζονται πολεοδομική άδεια.

Η διαφήμιση δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από 33% 
των πάνελ.


