ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης/19-04-2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 33/2022
ΘΕΜΑ:

Έγκριση Κανονισμού Λαϊκής Αγοράς Δήμου Βελβεντού

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 19 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική δια ζώσης
και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με α) τις
διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, β) τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.
643/24.09.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την
οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για
τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
1167/14-04-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας
Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -14- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος

Κουκόλη Σοφία

2

Κουρτέλης Κωνσταντίνος

Τσέγκος Νικόλαος

3

Αγγέλης Δημήτριος

Μανώλας Αριστείδης

4

Γκίκας Ιωάννης

5

Εμμανουήλ Δημήτριος

6

Τράντα Ιωάννα

7

Καμκούτης Θωμάς

8

Αχίλλας Γεώργιος

9

Ζορζοβίλης Ζήνων

10

Τσιτσιόκας Νικόλαος

11

Τέτος Νικόλαος

12

Παπαδημητρίου Ζήνων

1

13

Θεοχαροπούλου Ελευθερία

14

Γκαμπράνη Ειρήνη

Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Ζυγανιτίδου Ειρήνη

Μυλωνά Κατίνα

2

Μύρος Δημήτριος

Κουκάλης Ζήνων

3

Παπανδρίτσα Μαρία

Τζάτσου Βάϊα

Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες

Απόντες

1

Αθανασόπουλος Α. – Βελβεντού

2

Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

3

Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου

4

Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Η Πρόεδρος συνέχισε τη συνεδρίαση με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Στεργίου, ο οποίος προχώρησε στην εξής
εισήγηση:
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Βελβεντού με την Αρ. Απόφ 6/2022, σε συνεργασία με
τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κο Τσιτσιόκα Νικόλαο και με το Τμήμα Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης, συνέταξαν τον Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς της
Κοινότητας Βελβεντού, ο οποίος έχει αποσταλεί στους συμβούλους με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και στον οποίο συμπεριλαμβάνονται όλες οι πρόσφατες τροποποιήσεις
του Ν. 4849/2021. Ο Κανονισμός αυτός εισάγεται για συζήτηση και έγκριση στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Η Πρόεδρος στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
ψηφίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου και
αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα, όπως
διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά (μέσω Microsoft Teams).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον Κανονισμό Λαϊκής Αγοράς Δήμου Βελβεντού, ο οποίος επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.
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Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2022
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα

Βελβεντό, 20 Απριλίου 2022
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Μαλλού Βάϊα
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Άρθρο 1
Αντικείμενο Κανονισμού
Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας,
αισθητικής, υγιεινής και τάξης στο χώρο της λαϊκής αγοράς του Δήμου Βελβεντού
καθώς και τη διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε αυτή.
Ο Κανονισμός είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του Ν.4849/21 (ΦΕΚ
207/05.11.2021 τεύχος Α').
Άρθρο 2
Νομοθετικό πλαίσιο
Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»,
2. Το Β.". 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίον κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των "Δήμων
και Κοινοτήτων»,
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και
λοιπών κοινοχρήστων χώρων»,
4. Την Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος
Β')
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις»,
6. Το άρθρο 73 παρ 1Βν του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής –
Αρμοδιότητες»
8. Τον Ν.3852/2010 άρθρ.65 περί “Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου”
9. Τον Ν.4849/21 (ΦΕΚ 207/05.11.2021 τεύχος Α').
Άρθρο 3
Ορισμοί
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: Εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε υπαίθριο χώρο,
δημόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, και διακρίνεται σε εμπόριο σε
οργανωμένες υπαίθριες αγορές, στάσιμο εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο.
2. «Οργανωμένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγορές, οι βραχυχρόνιες αγορές,
οι υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του
δρόμου (streetfoodmarkets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές και οι αγορές
χειροτεχνών/καλλιτεχνών.
3. «Στάσιμο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από
πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό
σημείο.
4. «Πλανόδιο εμπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από
πωλητή που μετακινείται με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο, ρυμουλκούμενο ή άλλου
τύπου κινούμενο μέσο.
5. «Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, μετακινούμενη, οργανωμένη αγορά, στην οποία
δραστηριοποιούνται
παραγωγοί
πωλητές
πρωτογενών
προϊόντων
και
μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελματίες πωλητές για τη
διάθεση πρωτογενών και βιομηχανικών-βιοτεχνικών μη εδώδιμων ειδών.
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6. «Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωμένες υπαίθριες αγορές, με σαφή και
καθορισμένη περιορισμένη διάρκεια, οι οποίες περιλαμβάνουν τις θρησκευτικού
χαρακτήρα αγορές (ολιγοήμερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανηγύρια,
αγορές Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις εμποροπανηγύρεις, τις επετειακές
αγορές, τις πολιτιστικές αγορές, τις εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και
τις αγορές ρακοσυλλεκτών.
7. «Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του
δρόμου» ή «StreetFood Market»: Υπαίθρια αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται
επιχειρήσεις που προσφέρουν τρόφιμα και ποτά από κινητά καταστήματα σε
δημόσιους (ιδιόκτητους ή μισθωμένους) και ιδιωτικούς χώρους.
8. «Πρότυπη λαϊκή αγορά»: Υπαίθρια λαϊκή αγορά, τα σημεία πώλησης της οποίας
έχουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά και στην οποία εφαρμόζονται εμπορικές
πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ανάδειξη της
ποιότητας των τοπικών ή εγχώριων προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας.
9. «Ειδική θεματική αγορά»: Υπαίθρια αγορά σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο που
αφορά στην ανάδειξη και προ ώθηση προϊόντων και έχει μικτό χαρακτήρα
πώλησης ειδών (εδώδιμα και μη προϊόντα).
10. «Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών»: Η υπαίθρια αγορά, στην οποία
δραστηριοποιούνται ως πωλητές χειροτέχνες και καλλιτέχνες, είτε φυσικά
πρόσωπα που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και
λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας είτε
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α’ 205)
που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο.
11. «Αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων»: Οργανωμένη αγορά, στην οποία
συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί
συνεταιρισμοί, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των
βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ή οικοτεχνικών
βιολογικών αγροτικών προϊόντων, ή μεταποιημένων βιολογικών αγροτικών
προϊόντων, το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγωγής,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και την υπ’ αρ.
1978/157498/28.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 2710).
12. «Αγορά ρακοσυλλεκτών»: Η υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται
ως πωλητές φυσικά πρόσωπα που κατέχουν σχετική βεβαίωση ή άδεια, που έχει
ήδη εκδοθεί, καθώς και φυσικά πρόσωπα στα οποία χορηγείται βεβαίωση
δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλεκτών.
13. «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήμος ή η περιφέρεια που οργανώνει υπαίθριες
αγορές και είναι αρμόδιος/α για την εύρυθμη λειτουργία τους, την αντιμετώπιση
κάθε σχετικού ζητήματος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λειτουργία
τους και στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτές.
14. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια,
προκειμένου να δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, από αρμόδια αρχή.
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15. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Ο παραγωγός που είναι
εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.
3874/2010 (Α’ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς
πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής και στον οποίο έχει
χορηγηθεί άδεια δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
16. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: Το φυσικό πρόσωπο που
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που
ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66 του Ν.4849/2021, τα οποία
δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια
δραστηριοποίησης από αρμόδια αρχή.
17. «Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του πρωτογενούς προϊόντος που
συμπεριλαμβάνει ιδίως τη θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, την
ωρίμανση, την αποξήρανση, το μαρινάρισμα, την εκχύλιση, την εξώθηση ή τον
συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων.
18. «Μεταποιημένα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση
πρωτογενών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά
τα οποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
19. «Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της
πτηνοτροφίας, της μελισσοκομίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της
οστρακαλιείας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της
δασοπονίας, της θηραματοπονίας και των κάθε είδους εκτροφών, καθώς και κάθε
άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.
20. «Οικοτεχνία»: Η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από
παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ.
2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014.
21.
«Κινητές
καντίνες»:
Οχήματα,
αυτοκινούμενα
ή
ρυμουλκούμενα,
διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της
υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’
2161), κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις
επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή
προσωρινούς χώρους.
22. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την
παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπκορν, μαλλί της γριάς, λουκουμάδες
και
κάστανα
που
σύμφωνα
με
το
άρθρο
14
της
υπό
στοιχεία
Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις
επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή
προσωρινούς χώρους.
23. «Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή»: Η άδεια που
χορηγείται από την αρμόδια αρχή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραγωγούς
πωλητές
και
επαγγελματίες
πωλητές
αντίστοιχα,
προκειμένου
να
δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο.
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24. «Άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη»: Η άδεια που χορηγείται σε
χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε Κοιν.Σ.ΕΠ. από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου
να δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών.
25. «Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού
και ποτών επί του δρόμου» ή «Άδεια StreetFood Market»: Η άδεια που χορηγείται
σε πωλητές από τον αρμόδιο φορέα, προκειμένου να δραστηριοποιούνται σε
υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του
δρόμου.
26. «Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές»: Η βεβαίωση που
χορηγείται
από
τον
αρμόδιο
φορέα
σε
πωλητές,
προκειμένου
να
δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές.
27. «Παράλληλη αγορά»: Προσωρινή υπαίθρια οργανωμένη αγορά που λειτουργεί
εντός των ορίων του ίδιου δήμου, εφόσον υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ιδίως σε
περίπτωση πανδημίας ή θεομηνίας.
28. «Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά»,
του άρθρου 56 του Ν. 4849/2021, στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που
αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική
βάση δεδομένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξύ άλλων, κατά τη
διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα ελέγχου για το υπαίθριο εμπόριο.

Άρθρο 4o
Πλαίσιο λειτουργίας
1. Εγκρίνεται η συνέχιση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Δ. Βελβεντού.
2. Χωροθέτηση και ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς Δ. Βελβεντού:
Η λαϊκή αγορά Δ. Βελβεντού, θα λειτουργεί στην οδό Ειρήνης και Φιλίας κάθε
Σάββατο.
Για την ομαλή και άνετη διέλευση των οχημάτων , όπως ασθενοφόρο,
πυροσβεστική κλπ. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (ΦΕΚ 2621/Β/31-122009 άρθρο 2) θα δίνεται πρόσβαση από τις οδούς Φιλικής Εταιρίας και Κοιμήσεως
Θεοτόκου και όπως αυτές αποτυπώνονται αναλυτικότερα στα τοπογραφικά
διαγράμματα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού.
3. Σε περίπτωση που η ημέρα είναι εθνική ή τοπική αργία, η ημέρα λειτουργίας
μεταφέρεται με τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής
Ενότητας Κοζάνης (εφεξής Επιτροπή Λαϊκών Αγορών) και του Δήμου Βελβεντού,
χωρίς να απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού.
4. Οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς καθορίζονται
Για όλη τη διάρκεια του έτους από τις 07:00 έως τις 15:00
5. Η προσέλευση των πωλητών στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειμένου να
ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους,
εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται από τις 06:00 της ίδιας ημέρας
και η αποχώρησή τους θα γίνεται το πολύ μία ώρα αργότερα από την ώρα λήξης
της λαϊκής αγοράς .
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6. Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της
λαϊκής αγοράς την ημέρα λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των
οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.
Οι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μη σταθμεύουν τα οχήματά τους
στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο
βράδυ.
7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το Δήμο Βελβεντού, η ανάγκη μετακίνησης
της λαϊκής αγοράς, είτε προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεμβάσεων που θα
προκύψουν από το επιχειρησιακό προγραμματισμό του Δήμου ή έκτακτης ανάγκης,
είτε η οριστική μετακίνηση για λόγους και σκοπούς που θα προσδιοριστούν και θα
τεκμηριωθούν, ακολουθείται ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Σε αυτές
τις περιπτώσεις, οι πωλητές-εκθέτες υποχρεούνται να συμμορφωθούν άμεσα και
αδιαμαρτύρητα.
Άρθρο 5
Ειδικές επισημάνσεις επί της χωροθέτησης
α) Στα επισυναπτόμενα τοπογραφικά διαγράμματα γίνεται οριοθέτηση και
διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, καθώς και αρίθμηση, χωροθέτηση και
κατανομή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών. Οι θέσεις
και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων των πωλητών οριοθετούνται κατά τρόπο ώστε
να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται
η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία
της αγοράς.
β) Μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών
και πωλούμενων ειδών είναι τα δέκα (10) μέτρα.
γ) Οι πωλητές έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν για την καθαριότητα του
χώρου που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του
δήμου στο έργο της. Η μέριμνα για την καθαριότητα του χώρου περιλαμβάνει την
άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για
την ταχεία απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και
ευαλλοίωτων προϊόντων και ιδίως του νερού που προέρχεται από το λιώσιμο του
πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των
αλιευμάτων επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων (L 139), και
λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα
υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων συλλέγονται σε ειδικά δοχεία,
απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη
συνέχεια αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους.
Σε καμία περίπτωση δεν διοχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων,
δ) οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου
και υλικού αλλά διαφορετικού χρώματος, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή,
παραγωγού ή επαγγελματία, καθώς και αντίστοιχη πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε
μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων,
Άρθρο 6
Δικαιούχοι συμμετοχής
1.Οι επαγγελματίες πωλητές, που είναι κάτοχοι της άδειας επαγγελματία πωλητή
λαϊκών αγορών.
2. Επαγγελματίες που έχουν πτωχεύσει, μπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση
άδειας, ισχύος έως ένα έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση αδιάθετων
ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν.
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3. Οι παραγωγοί που διαθέτουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών καθώς και άδεια
(έγκριση) δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά.
4. Αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών και
οργανώσεις παραγωγών.
Άρθρο 7
Άδειες και βεβαιώσεις δραστηριοποίησης
στο υπαίθριο εμπόριο
1. Για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου σε χώρο δημόσιο ή δημοτικό, ιδιόκτητο ή
μισθωμένο, απαιτείται κατοχή άδειας ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης που βρίσκεται
σε ισχύ.
2. Τα είδη των αδειών και των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης που χορηγούνται
είναι τα ακόλουθα:
α) Για τις υπαίθριες οργανωμένες αγορές:
αα) άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά,
αβ) άδεια επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά,
αγ) βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
αδ) άδεια πωλητή χειροτέχνη - καλλιτέχνη σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών,
αε) άδεια πωλητή σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιμου φαγητού και ποτού επί
του δρόμου (streetfoodmarkets),
αστ) βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλεκτών.
β) Για το στάσιμο εμπόριο:
βα) άδεια παραγωγού πωλητή στο στάσιμο εμπόριο,
ββ) άδεια επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο εμπόριο.
γ) Για το πλανόδιο εμπόριο:
γα) άδεια παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο εμπόριο,
γβ) άδεια επαγγελματία πωλητή στο πλανόδιο εμπόριο,
3. Οι άδειες και οι βεβαιώσεις των περ. α) και β) της παρ. 2 ισχύουν για το σύνολο
της Επικράτειας. Οι άδειες δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο ισχύουν για
δραστηριοποίηση εντός των ορίων μέχρι και τριών (3) Περιφερειών.
Άρθρο 8
Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών και
βεβαιώσεων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
1. Η χρονική ισχύς των αδειών και των βεβαιώσεων του άρθρου 3 του παρόντος
προσδιορίζεται σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.
2. Η χρονική ισχύς των αδειών και των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης του άρθρου
3 του παρόντος μπορεί να ανανεώνεται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην
παρ. 1 και για απεριόριστες φορές σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 17 του Ν.4849/2021.
3. Σε κάθε φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται η κατοχή μίας μόνο από τις άδειες του
άρθρου 3 του παρόντος. Σε κάθε νομικό πρόσωπο, για τις περιπτώσεις όπου
επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του στο υπαίθριο εμπόριο, επιτρέπεται η κατοχή
μίας μόνο από τις άδειες του άρθρου 3 του παρόντος, με την επιφύλαξη των
ειδικότερων προβλέψεων για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τους γυναικείους
συνεταιρισμούς και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.).
4. Εφόσον ο πωλητής κατέχει, για οποιονδήποτε λόγο, περισσότερες από μία (1)
άδειες του άρθρου 3 του παρόντος, θεωρείται σε ισχύ μόνο αυτή που αποκτήθηκε
πρώτη, ενώ οι υπόλοιπες θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκές αγορές
2. Άδεια παραγωγού πωλητή στο στάσιμο εμπόριο
3. Άδεια παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο εμπόριο

Ανάλογα με τα προβλεπόμενα
στην οικεία προκήρυξη:
• πέντε (5) έτη
• κάθε ημερολογιακό
εξάμηνο, κάθε έτους της
πενταετίας, ανάλογα με την
εποχικότητα του εκάστοτε
παραγόμενου προϊόντος
• δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες
(μόνο για λαϊκές αγορές)

1. Άδεια επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές
2. Άδεια επαγγελματία πωλητή στο στάσιμο εμπόριο
3. Άδεια επαγγελματία πωλητή στο πλανόδιο εμπόριο

Άδεια πωλητή χειροτέχνη - καλλιτέχνη

• πέντε (5) έτη

Ανάλογα με τα προβλεπόμενα
στην οικεία προκήρυξη:
• δύο (2) έτη
•τρεις (3)μήνες ενός έτους

Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής
και πώλησης
έτοιμου φαγητού και ποτών

• ένας (1) μήνας
έως (3) έτη
επί του δρόμου

Βεβαίωση δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες
αγορές και ειδικές θεματικές αγορές

•ένα (1) έτος

Υφιστάμενη άδεια πωλητή σε αγορά
ρακοσυλλεκτών και σε κυριακάτικες αγορές

•Αόριστη διάρκεια
(αμεταβίβαστη)

Άρθρο 9
Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
Η άδεια παραγωγού πωλητή είναι προσωποπαγής και χορηγείται αποκλειστικά για
την πώληση αγροτικών προϊόντων και προϊόντων οικοτεχνίας, με την έννοια των
περ. 19 και 20 του άρθρου 3 του παρόντος, ιδίας παραγωγής. Τα είδη που μπορεί
να πωλεί ο κάτοχος άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου ορίζονται με την
απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν4849/2021. Η άδεια παραγωγού πωλητή
υπαίθριου εμπορίου χορηγείται σε:
α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, με την έννοια της περ.
α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α’ 151),

10

β) αγροτικούς συνεταιρισμούς, γυναικείους συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών
και οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α’ 78), και τις Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) παραγωγικού σκοπού αποκλειστικά για
τη διάθεση προϊόντων ιδιοπαραγωγής των μελών τους και μόνο σε λαϊκές αγορές.
Ειδικότερα, κάθε αγροτικός συνεταιρισμός μπορεί να λάβει μέχρι μία (1) άδεια για
κάθε είκοσι (20) μέλη του και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερες από είκοσι (20)
άδειες. Κάθε γυναικείος συνεταιρισμός και κάθε Κοιν.Σ.ΕΠ. παραγωγικού σκοπού
μπορεί να λάβει μέχρι μία (1) άδεια για κάθε δέκα (10) μέλη του και σε κάθε
περίπτωση όχι περισσότερες από πέντε (5) άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται
από τους συνεταιρισμούς και τις Κοιν.Σ.ΕΠ. παραγωγικού σκοπού συνοδεύονται
υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιον
παραγωγό προέρχονται. Ειδικά για τους γυναικείους συνεταιρισμούς, η πρώτη ύλη
των παραγόμενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής των μελών
τους.

Άρθρο 10
Άδεια επαγγελματία πωλητή υπαίθριου
Εμπορίου
1. Η άδεια επαγγελματία πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο είναι προσωποπαγής και
χορηγείται για την πώληση ειδών που δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή. Τα
είδη που μπορεί να πωλεί ο κάτοχος άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου
εμπορίου ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.4849/2021.
2. Η άδεια επαγγελματία πωλητή χορηγείται σε φυσικό πρόσωπο στο οποίο δεν
έχει χορηγηθεί άλλη άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
Άρθρο 11
Άδεια πωλητή χειροτέχνη - καλλιτέχνη στις
αγορές χειροτεχνών – καλλιτεχνών
1. Η άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα,
χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε Κοιν.Σ.ΕΠ. του ν. 4430/2016 (Α’ 205) προκειμένου
να δραστηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών. Ειδικότερα, η άδεια
χορηγείται:
α) για τους καλλιτέχνες, εφόσον ο ενδιαφερόμενος καλλιτέχνης προσκομίσει
βεβαίωση πιστοποίησης ίδιας δημιουργίας. Για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα
προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας
(Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία
αναφέρονται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών,
κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τον φορέα έκδοσης της
βεβαίωσης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα είναι έργα πρωτότυπης
καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου. Οι κάτοχοι
βεβαιώσεων ιδίας δημιουργίας, οι οποίες ήδη έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), δεν
υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης,
β) για τους χειροτέχνες, εφόσον ο ενδιαφερόμενος καλλιτέχνης προσκομίσει
βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από την Ανώνυμη Εταιρεία
Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Εργαστηριακών Δοκιμών,
Πιστοποίησης και Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ. Α.Ε.) που εποπτεύεται από τη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα από
επίδειξη από τον ενδιαφερόμενο της διαδικασίας παραγωγής του χειροτεχνήματος.
Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα μηχανήματα, τα
υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων χειροτεχνικής
δεξιότητας, οι οποίες ήδη έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την παρ.
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3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017, δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση
επικαιροποιημένης βεβαίωσης,
γ) για τις Κοιν.Σ.ΕΠ. εφόσον προσκομισθούν:
γα) πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
γβ) καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με
δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,
γγ) έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
(Κ.Α.Δ.) συναφή με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους,
γδ) λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και
αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας ή χειροτεχνικής
δεξιότητας για τα μέλη αυτά. Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της
Κοιν.Σ.ΕΠ., ή ο ίδιος ο δημιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά
πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα
προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.
2. Για τους πωλητές των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 απαιτείται έναρξη
επιχειρηματικής δραστηριότητας με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.)
συναφή με το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, με την επιφύλαξη της περ. α)
του άρθρου 12 του Ν.4849/2021.
Άρθρο 12
Αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή
και πρόσληψη υπαλλήλων
1. Ο πωλητής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να έχει αυτοπρόσωπη
παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊόντων του. Ο πωλητής μπορεί να
αναπληρώνεται από ενήλικο πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν κατέχει άδεια υπαίθριου
εμπορίου του άρθρου 3 του παρόντος, ως ακολούθως:
α) παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου: από πρόσωπο με το οποίο έχει
συγγένεια α’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο ή τον συμβίο/α, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στον ν. 4356/2015 (Α’ 181), έως εννέα (9) μήνες ή από δηλωμένο
υπάλληλο για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες, ανά ημερολογιακό έτος,
β) επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου και χειροτέχνης-καλλιτέχνης: από
πρόσωπο με το οποίο έχει συγγένεια α’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο ή τον
συμβίο/α, υπό την έννοια της περ. α), ή από δηλωμένο υπάλληλο για χρονικό
διάστημα έως έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος. Ειδικά για τους χειροτέχνες
καλλιτέχνες που κατέχουν άδεια τρίμηνης διάρκειας, το χρονικό διάστημα
αναπλήρωσης δεν υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα, γ) πωλητής σε βραχυχρόνιες
αγορές: από πρόσωπο με το οποίο έχει συγγένεια α’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο
ή τον συμβίο/α, υπό την έννοια της περ. α) ή από δηλωμένο υπάλληλο.
2. Η αναπλήρωση της παρ. 1 παρατείνεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας για
λόγους αναπηρίας ή σε περίπτωση επιπλοκών εγκυμοσύνης (για τις γυναίκες
κατόχους αδείας), κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά
από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας ή το
αντίστοιχο ιατρικό πιστοποιητικό (για τις εγκύους). Επιτρέπεται, σε κάθε
περίπτωση, η αναπλήρωση που γίνεται για λόγους που οφείλονται στο πρόσωπο
του πωλητή λόγω ανωτέρας βίας.
3. Ο παραγωγός και ο επαγγελματίας πωλητής μπορεί να υποβοηθούνται με την
παράλληλη παρουσία προσώπου συγγένειας α’ ή β’ βαθμού ή από τον/την σύζυγο
ή τον συμβίο/α, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1. Η
υποβοήθηση διαρκεί κατ’ ανώτατο χρονικό όριο έως τρεις (3) μήνες, ανά
ημερολογιακό έτος.
4. Οι πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν ή τους υποβοηθούν
στην αρμόδια αρχή, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε
παραστεί ανάγκη, με κοινή αίτηση του πωλητή και του αναπληρωτή ή του
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προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή, ανάλογα με την περίπτωση του προσώπου
που δηλώνεται.
Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου περιλαμβάνει:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον
Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αναπληρωτή ή του
προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή,
β) το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης ή της υποβοήθησης,
γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει ο βαθμός
συγγένειας του πωλητή και του αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον
πωλητή ή τα στοιχεία της βεβαίωσης πρόσληψης του αναπληρωτή,
δ) πιστοποιητικό υγείας της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ. 35797/11.4.2012 απόφασης
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1199), σε ισχύ για τον
αναπληρωτή ή το πρόσωπο που υποβοηθά τον πωλητή, και
ε) υπεύθυνη δήλωση του αναπληρωτή ότι δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή
επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
5. Η αρμόδια αρχή, εντός των ορίων της οποίας δραστηριοποιείται ο πωλητής,
ελέγχει την οικογενειακή κατάσταση του πωλητή ή τα στοιχεία πρόσληψης, καθώς
και την ύπαρξη ή μη πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ του αναπληρωτή και, σε θετική
περίπτωση, εφόσον το χρονικό διάστημα αναπλήρωσης είναι σύμφωνο με το
παρόν, ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα και τους αιτούντες, χορηγώντας
βεβαίωση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης, κατά περίπτωση, στην οποία
αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα, του κατόχου της θέσης – δραστηριοποίησης,
καθώς και τα στοιχεία της αίτησης της παρ. 4.
6. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, εφόσον ο υποψήφιος
υπάλληλος δεν κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου
εμπορίου. Ο πωλητής γνωστοποιεί την πρόσληψη υπαλλήλου, που τον
αναπληρώνει ή τον υποβοηθά, αυθημερόν στην αρμόδια αρχή υποβάλλοντας
αίτηση για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης. Αν με την πρόσληψη
συνάπτεται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, ο πωλητής ενημερώνει κάθε
φορά αμελλητί την αρμόδια αρχή και για την τυχόν ανανέωσή της. Για την
πρόσληψη, τη λύση της σύμβασης εργασίας, καθώς και τους όρους εργασίας των
υπαλλήλων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
7. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη αναπλήρωση από περισσότερους του ενός (1)
αναπληρωτές. Εξαιρούνται οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας
διάρκειας υπαίθριου εμπορίου, οι οποίοι δύνανται να δραστηριοποιούνται
ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία βραχυχρόνιες αγορές είτε μέσω
αναπλήρωσης είτε μέσω πρόσληψης υπαλλήλων.
8. Ο πωλητής ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη παρουσία
στον χώρο πώλησης των προϊόντων. Το πρόσωπο που αναπληρώνει τον πωλητή
είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την άσκηση της δραστηριοποίησης.
9. Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της υποβοήθησης, της αναπλήρωσης
και της πρόσληψης υπαλλήλου, την ευθύνη ενημέρωσης της αρμόδιας αρχής έχει
ο πωλητής.
10. Η αρμόδια αρχή ελέγχει αυτεπάγγελτα τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης
του υπαλλήλου, καθώς και την ύπαρξη ή μη πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ,
ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα και χορηγεί βεβαίωση πρόσληψης στην
οποία αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα, καθώς και:
α) τα στοιχεία ταυτότητας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και ο
Α.Μ.Κ.Α. του υπαλλήλου,
β) η ημερομηνία πρόσληψης και
γ) τα στοιχεία ταυτότητας και ο Α.Φ.Μ. του πωλητή-εργοδότη.
11. Στην περίπτωση των αγρεργατών, που απασχολούνται σε παραγωγούς
αγροτικών προϊόντων και παράλληλα εργάζονται ως λιανοπωλητές στις λαϊκές
αγορές, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 3232/2004
(Α’ 48).
12. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, ο πωλητής υποχρεούται να
ενημερώσει σχετικά την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η
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αρμόδια αρχή, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημέρα που έλαβε
γνώση της λύσης της σχέσης εργασίας, ενημερώνει σχετικά το Ο.Π.Σ.Α.Α.
13. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους πωλητές που δηλώνονται από νομικά
πρόσωπα. Η δήλωση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης υποβάλλεται από το νομικό
πρόσωπο στην αρμόδια αρχή.
14. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές, η δήλωση των αναπληρωτών, καθώς και η
γνωστοποίηση των υπαλλήλων μπορούν να υποβληθούν στην Περιφέρεια για το
σύνολο των λαϊκών αγορών αυτής στις οποίες δραστηριοποιείται ο πωλητής.
Άρθρο 13
Άδεια και θέση δραστηριοποίησης σε
οργανωμένες υπαίθριες αγορές και στο
στάσιμο εμπόριο
1. Η άδεια πωλητή σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές και στο στάσιμο εμπόριο
χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ταυτόχρονα με τις αντίστοιχες θέσεις που του
παραχωρούνται κατόπιν συμμετοχής του σε διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω
έκδοσης προκήρυξης από την αρμόδια αρχή.
2. Θέση ή θέσεις δραστηριοποίησης σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές και στο
στάσιμο εμπόριο μπορούν να χορηγούνται μόνο σε πρόσωπα που κατέχουν την
αντίστοιχη άδεια, με την επιφύλαξη του άρθρου 37 του Ν.4849/2021, περί
πωλητών που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές και άλλων ειδικότερων
διατάξεων του παρόντος.
3. Η άδεια πωλητή σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές και στο στάσιμο εμπόριο
αναφέρει υποχρεωτικά τις αντίστοιχες θέσεις που έχουν παραχωρηθεί στον κάτοχό
της.
4. Η ανανέωση της άδειας πωλητή σε οργανωμένες υπαίθριες αγορές και στο
στάσιμο εμπόριο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανανέωση των θέσεων που
αναφέρονται σε αυτήν.
Άρθρο 14
Υποχρέωση έναρξης επιχειρηματικής
Δραστηριότητας
Όλοι οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο υποχρεούνται σε
δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή
και σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.) δηλωμένου και
συνδεδεμένου στον Πληροφοριακό Φ.Η.Μ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) εκτός από:
α) Τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις αγορές χειροτεχνών καλλιτεχνών για τρεις (3) μήνες ανά έτος, εφόσον απαλλάσσονται από τον Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 39
του ν. 2859/2000 περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Α’ 248) και
β) τους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσιμο και στο
πλανόδιο εμπόριο, και υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του ν.
2859/2000, περί Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
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Άρθρο 15
Χορήγηση αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
κατόπιν έκδοσης προκήρυξης
1. Οι νέες άδειες πωλητών στις υπαίθριες οργανωμένες αγορές και στο στάσιμο
εμπόριο με τις αντίστοιχες θέσεις και η άδεια πωλητή στο πλανόδιο εμπόριο με το
αντίστοιχο δικαίωμα πλανόδιας δραστηριοποίησης χορηγούνται κατόπιν έκδοσης
προκήρυξης από την αρμόδια αρχή, κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με τα
κριτήρια του άρθρου 16 του παρόντος.
2. Σε υφιστάμενους κατόχους άδειας πωλητές και σε πωλητές που αποκτούν την
άδεια υπαίθριου εμπορίου σύμφωνα με το παρόν, μπορούν να χορηγούνται
επιπλέον θέσεις και δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης κατόπιν έκδοσης
προκήρυξης από την αρμόδια αρχή, κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με τα
κριτήρια του άρθρου 16 του παρόντος.
3. Η αρμόδια αρχή εκδίδει προκήρυξη, στην οποία κατ’ ελάχιστο περιλαμβάνονται:
α) για τις λαϊκές αγορές, η αρίθμηση των χορηγούμενων θέσεων και τα προϊόντα
που επιτρέπεται να πωλούνται σε αυτές, το καταβαλλόμενο τέλος για το σύνολο
του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τέλους,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς,
β) για το στάσιμο εμπόριο, τα σημεία των παραχωρούμενων θέσεων και τα
προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται σε αυτές, το καταβαλλόμενο τέλος για το
σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του
τέλους,
γ) για τις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιμου φαγητού και ποτών επί του
δρόμου, ο αριθμός των θέσεων, τα όρια των διαστάσεων του χώρου
δραστηριοποίησης των συμμετεχόντων πωλητών, ο συγκεκριμένος χώρος κάθε
θέσης δραστηριοποίησης, τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται, η χρονική
διάρκεια παραχώρησης της θέσης δραστηριοποίησης,
δ) για το πλανόδιο εμπόριο, τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται, το
καταβαλλόμενο τέλος για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο
χρόνος καταβολής του τέλους και τα όρια του χώρου δραστηριοποίησης,
ε) για τις βραχυχρόνιες αγορές, η αρίθμηση των παραχωρούμενων θέσεων και τα
προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται σε αυτές, το καταβαλλόμενο τέλος για το
σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του
τέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς και
στ) για τις αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών, η αρίθμηση των παραχωρούμενων
θέσεων, το καταβαλλόμενο τέλος για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο
τρόπος και ο χρόνος καταβολής του τέλους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον
κανονισμό λειτουργίας της αγοράς.
4. Προϋπόθεση για την προκήρυξη αδειών και θέσεων δραστηριοποίησης στις
οργανωμένες υπαίθριες αγορές είναι η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα
Ο.Π.Σ.Α.Α. των αγορών στις οποίες ανήκουν οι προκηρυσσόμενες θέσεις, μαζί με:
α) την απόφαση ίδρυσης, β) τον Κανονισμό Λειτουργίας της αγοράς και γ) το
αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του
άρθρου 25 του Ν.4849/2021.
5. Η χορήγηση άδειας με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης και η χορήγηση
άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση σε νέους πωλητές, καθώς και η χορήγηση
θέσεων δραστηριοποίησης και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης σε
υφιστάμενους αδειούχους πωλητές, ανά τομέα υπαίθριου εμπορίου (λαϊκές αγορές,
αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών, βραχυχρόνιες αγορές, στάσιμο και πλανόδιο
εμπόριο), και κατηγορία πωλητών (παραγωγοί, επαγγελματίες πωλητές,
χειροτέχνες καλλιτέχνες, πωλητές βραχυχρόνιων αγορών) μπορεί να αποτελεί
αντικείμενο της ίδιας προκήρυξης. Θέσεις, οι οποίες μένουν αδιάθετες μετά το
πέρας της διαδικασίας χορήγησής τους κατόπιν έκδοσης προκήρυξης,
επαναπροκηρύσσονται εντός τριμήνου από το πέρας της διαδικασίας για το σύνολο
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του προβλεπόμενου χρόνου. Εφόσον παραμένουν αδιάθετες θέσεις, η αρμόδια
αρχή μπορεί να εκδώσει νέα προκήρυξη για τη χορήγησή τους.
6. Η προκήρυξη για τη χορήγηση αδειών και την παραχώρηση αντίστοιχων θέσεων
δραστηριοποίησης, καθώς και η χορήγηση αδειών για την πλανόδια
δραστηριοποίηση νέων πωλητών και για τη χορήγηση θέσεων δραστηριοποίησης
και δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους αδειούχους και
όσους αποκτούν άδεια σύμφωνα με το παρόν, αναρτώνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. με
μέριμνα της αρμόδιας για την έκδοση της προκήρυξης αρχής και δημοσιεύονται
στον διαδικτυακό τόπο της, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Η παράλειψη της ως άνω
υποχρέωσης επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62 του Ν.4849/2021 και
συνεπάγεται την απόλυτη ακυρότητατης προκήρυξης.
7. Οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τους
όρους της προκήρυξης, την αίτηση και τα δικαιολογητικά των αποφάσεων των
παρ. 3 και 4 του άρθρου 67 του Ν.4849/2021, ανάλογα με την αγορά που αφορά
η προκήρυξη.
8. Αν δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι πωλητές συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό
μορίων προτεραιότητας, η χορήγηση της άδειας ή η παραχώρηση της θέσης ή του
δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης γίνεται με δημόσια κλήρωση που
διενεργείται με μέριμνα και ευθύνη της αρμόδιας για την έκδοση της προκήρυξης
αρχής.
9. Με απόφαση της αρμόδιας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτική επιτροπή ελέγχου
και αξιολόγησης των αιτήσεων, καθώς και γνωμοδοτική επιτροπή ενστάσεων από
υπαλλήλους της ίδιας αρχής. Τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου και της
γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν. Η θητεία των
μελών των επιτροπών είναι ετήσια. Η συγκρότηση των ανωτέρω αναφερόμενων
επιτροπών προηγείται της έκδοσης της προκήρυξης.
10. Κατά της απόφασης περί των αποτελεσμάτων της προκήρυξης χωρεί ένσταση
από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. Η
απόφαση της αρμόδιας αρχής επί της ένστασης εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών
από την άσκησή της. Κατά της απόφασης επί της ένστασης μπορεί να ασκηθεί
προσφυγή από όποιον έχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα
άρθρα 63 έως 70 του ν. 2717/1999 (Α’ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας,
στο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο.
11. Μετά την έκδοση απόφασης και το πέρας της εξέτασης των ενστάσεων, η
αρμόδια αρχή έκδοσης της προκήρυξης χορηγεί στους επιλεγέντες θέση άσκησης
δραστηριοποίησης (λαϊκές αγορές, αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών, στάσιμο
εμπόριο) και πλανόδια δραστηριοποίηση (πλανόδιο εμπόριο), εκδίδοντας σχετική
άδεια στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της απόφασης των παρ. 7 και 8 του
άρθρου 67 του Ν.4849/2021, και ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα
Ο.Π.Σ.Α.Α..
Άρθρο 16
Όροι συμμετοχής υποψηφίων σε διαδικασία
χορήγησης αδειών, παραχώρησης θέσεων και
δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο
εμπόριο με έκδοση προκήρυξης
1. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπου επιτρέπεται) μπορεί να
συμμετέχει σε διαδικασία χορήγησης αδειών, θέσεων και δικαιωμάτων πλανόδιας
δραστηριοποίησης κατόπιν έκδοσης προκήρυξης για έναν μόνο τομέα υπαίθριου
εμπορίου. Οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας πωλητή στο υπαίθριο εμπόριο
συμμετέχουν αποκλειστικά σε διαδικασίες που αφορούν τον τομέα υπαίθριου
εμπορίου όπου ήδη δραστηριοποιούνται.
2. Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε διαδικασία χορήγησης αδειών και
παραχώρησης θέσεων με έκδοση προκήρυξης για τη διεκδίκηση μέχρι και τριών
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(3) θέσεων, με δυνατότητα επιλογής μόνο μίας (1) από αυτές, ανά οργανωμένη
υπαίθρια αγορά και ανά δήμο για το στάσιμο εμπόριο, με εξαίρεση τους
συνεταιρισμούς της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4849/2021. Αν αναδειχθεί ως
δικαιούχος για περισσότερες από μία (1) θέσεις, οφείλει να επιλέξει μία (1) από
αυτές εντός προθεσμίας που ορίζεται στην εκδοθείσα προκήρυξη, παραιτούμενος
αυτοδίκαια από τις υπόλοιπες. Εντός προθεσμίας που ορίζεται στην εκδοθείσα
προκήρυξη, ο υποψήφιος έχει δικαίωμα παραίτησης από τη θέση που
καταλαμβάνει στην κατάταξη της βαθμολογίας για τη διεκδίκηση θέσης.
3. Οι αγροτικοί και οι γυναικείοι συνεταιρισμοί της περ. β’ του άρθρου 6 του
Ν.4849/2021 μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασία χορήγησης αδειών και
παραχώρησης θέσεων με έκδοση προκήρυξης με τόσες υποψηφιότητες όσες και ο
αριθμός των αδειών που κατέχουν.
4. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε διαδικασία χορήγησης αδειών και παραχώρησης
θέσεων σε υπαίθρια οργανωμένη αγορά ή στο στάσιμο εμπόριο με έκδοση
προκήρυξης για ημέρα, κατά την οποία ο υποψήφιος ήδη δραστηριοποιείται σε
άλλη θέση, εξαιρουμένων των βραχυχρόνιων αγορών. Ο σχετικός έλεγχος
διενεργείται από την αρμόδια για την έκδοση της προκήρυξης αρχή κατά την
αξιολόγηση των αιτήσεων, μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α..
5. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε διαδικασία χορήγησης αδειών και παραχώρησης
θέσεων με έκδοση προκήρυξης, σε υποψήφιο που δεν έχει εξοφλήσει κάθε οφειλή,
που αφορά τέλη υπαίθριου εμπορίου, έναντι της αρμόδιας αρχής που εκδίδει την
προκήρυξη καθώς και του φορέα λειτουργίας των αγορών όπου δραστηριοποιείται.
6. Υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας, καθώς και όσοι αποκτήσουν άδεια σύμφωνα με το
παρόν, δύνανται να λαμβάνουν μέρος σε διαδικασία χορήγησης θέσεων με έκδοση
προκήρυξης για παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά της ίδιας
Περιφέρειας.
7. Οι λοιποί όροι συμμετοχής καθορίζονται από την αρμόδια για την έκδοση της
προκήρυξης αρχή.
8. Κάθε αρμόδια αρχή οφείλει να ενημερώνει το Ο.Π.Σ.Α.Α. σχετικά με την οφειλή
τελών κάθε πωλητή.
Άρθρο 17
Κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
Τα κριτήρια για τη χορήγησης άδειας με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης
προσδιορίζονται σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
α)Για τους παραγωγούς πωλητές στις λαϊκές αγορές και το στάσιμο και πλανόδιο
εμπόριο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΗΛΙΚΙΑ
<30 ετών
35 μόρια
30-35 ετών
30 μόρια
36-41 ετών
20 μόρια
>41 ετών
10 μόρια
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
≥4 τέκνα
30 μόρια
3 τέκνα
20 μόρια
2 τέκνα
10 μόρια
ΑΣΤΕΓΙΑ
Κατοχή βεβαίωσης αστεγίας για χρόνο 10 μόρια
άνω των δύο (2) ετών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 20 μόρια
εκπαίδευσης
συναφούς
με
το
αντικείμενο
της
πρωτογενούς
παραγωγής (από ελληνικό ή ισότιμο
αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
Κατοχή
τίτλου
σπουδών 5 μόρια
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των 5 μόρια
γεωργικών εκμεταλλεύσεων του εντός
της περιφέρειας στην οποία αιτείται
θέση για λαϊκή αγορά ή πλανόδια
δραστηριοποίηση
ή
εντός
της
περιφερειακής ενότητας σε δήμο της
οποίας αιτείται θέση στο στάσιμο
εμπόριο
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ:100 ΜΟΡΙΑ
β) Για του επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές αγορές και το πλανόδιο εμποριο
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ
≥12 μήνες
20 μόρια
<12 μήνες
10 μόρια
36-41 ετών
20 μόρια
>41 ετών
10 μόρια
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
≥4 τέκνα
20 μόρια
3 τέκνα
10 μόρια
2 τέκνα
5 μόρια
ΑΣΤΕΓΙΑ
Κατοχή βεβαίωσης αστεγίας για χρόνο 10 μόρια
άνω των δύο (2) ετών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 15 μόρια
εκπαίδευσης
συναφούς
με
το
αντικείμενο
της
πρωτογενούς
παραγωγής (από ελληνικό ή ισότιμο
αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
Κατοχή
τίτλου
σπουδών 5 μόρια
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΗΛΙΚΙΑ
<30 ετών
25 μόρια
30-35 ετών
15 μόρια
>35 ετών
5 μόρια
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Μοναδικός κηδεμόνας μονογονεϊκής
10 μόρια
οικογένειας ή προστάτης οικογένειας
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
≥5 έτη
20 μόρια
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ:100 ΜΟΡΙΑ
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γ)Για τους χειροτέχνες-καλλιτέχνες
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΑΝΕΡΓΙΑ
≥12 μήνες
30 μόρια
<12 μήνες
20 μόρια
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ
≥4 τέκνα
20 μόρια
3 τέκνα
10 μόρια
2 τέκνα
5 μόρια
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 20 μόρια
εκπαίδευσης
συναφούς
με
το
αντικείμενο
της
πρωτογενούς
παραγωγής (από ελληνικό ή ισότιμο
αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα
Κατοχή
τίτλου
σπουδών 10 μόρια
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Κατοχή τίτλου σπουδών υποχρεωτικής 5 μόρια
εκπαίδευσης
ΗΛΙΚΙΑ
<30 ετών
30 μόρια
30-35 ετών
20 μόρια
36-41 ετών
10 μόρια
>41
5 μόρια
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
Μοναδικός κηδεμόνας μονογονεϊκής
10 μόρια
οικογένειας ή προστάτης οικογένειας
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΟΡΙΩΝ:100 ΜΟΡΙΑ
2. Ειδικά για το στάσιμο εμπόριο:
α) Η αρμόδια αρχή χορηγεί τις άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις στάσιμου εμπορίου
επαγγελματιών πωλητών σε άνεργα άτομα: αα) με ποσοστό αναπηρίας πενήντα
τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, αβ) γονείς ή κηδεμόνες ανήλικων τέκνων με
ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.
β) Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι δικαιούχοι μπορούν να χορηγούνται με
κλήρωση. Η αρμόδια αρχή, κατά τον ορισμό των θέσεων, μεριμνά για την ασφαλή
χωροθέτησή τους. Τα είδη επιλέγονται από τους πωλητές και ανήκουν στην
κατηγορία ειδών, που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 2 του
άρθρου 67 του Ν. 4849/2021.
γ) Για τη χορήγηση των αδειών με τις αντίστοιχες θέσεις δραστηριοποίησης
εκδίδεται προκήρυξη από την αρμόδια αρχή στην οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι
όροι.
Τα δικαιώματα και οι θέσεις των κατόχων των αδειών ισχύουν μέχρι αυτοί να
συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος. Οι άδειες ανανεώνονται ανά πέντε (5) έτη
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 18 του παρόντος.
3. Τα κριτήρια για τη χορήγηση επιπλέον θέσης δραστηριοποίησης και δικαιώματος
πλανόδιας δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους κατόχους άδειας είναι τα εξής:
α) Για τον παραγωγό πωλητή: αα) ο χρόνος μη δραστηριοποίησης αποδίδει ένα (1)
μόριο ανά ημέρα της εβδομάδας που ο πωλητής δεν δραστηριοποιείται και
αβ) η εντοπιότητα, δηλαδή η περίπτωση κατά την οποία ο παραγωγός διατηρεί το
σύνολο των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντός της Περιφέρειας στην οποία αιτείται
θέση για λαϊκή αγορά ή για πλανόδια δραστηριοποίηση ή εντός της περιφερειακής
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ενότητας σε δήμο της οποίας αιτείται θέση στο στάσιμο εμπόριο, αποδίδει δέκα
(10) μόρια,
β) για τον επαγγελματία πωλητή ο χρόνος μη δραστηριοποίησης αποδίδει ένα (1)
μόριο ανά ημέρα μη δραστηριοποίησης,
γ) στον υφιστάμενο κάτοχο άδειας πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη η θέση
χορηγείται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του φορέα.
Άρθρο 18
Ανανέωση άδειας δραστηριοποίησης
πωλητών στο υπαίθριο εμπόριο
1. Κάθε πωλητής μπορεί να ανανεώνει την άδεια και τις θέσεις δραστηριοποίησής
του με την ακόλουθη διαδικασία:
α) Υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτημα για ανανέωση της άδειας
δραστηριοποίησής του, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη ισχύος
της υφιστάμενης, καθώς και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων πλανόδιας
δραστηριοποίησης.
β) Το αίτημα συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρονται στην απόφαση της
παρ. 3 του άρθρου 67 του Ν.4849/2021, και της παρ. 5 του άρθρου 46 του Ν
4849/2021, περί χειροτεχνών - καλλιτεχνών, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε
ισχύ.
2. Θέσεις και δικαιώματα πλανόδιας δραστηριοποίησης που χορηγούνται σε
υφιστάμενους πωλητές και σε νέους πωλητές που λαμβάνουν άδεια με το παρόν,
διατηρούνται για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η άδειά τους.
3. Αναγκαία προϋπόθεση για την εκ νέου χορήγηση θέσης σε λαϊκές αγορές και
στο στάσιμο εμπόριο, καθώς και δικαιώματος για πλανόδια δραστηριοποίηση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν.
4849/2021, είναι η πώληση του πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της
δηλωθείσας, με υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, ποσότητας στο Ολοκληρωμένο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για τα είδη που αναφέρονται στην
άδειά του, που πιστοποιείται από τις δηλωθείσες ποσότητες στην ψηφιακή
πλατφόρμα e-Καταναλωτής. Αν ο παραγωγός είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί
εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγει, τα ανωτέρω ισχύουν για το
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της δηλωθείσας ποσότητας, σύμφωνα με την περ.
στ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4673/2020 (Α’ 52).
Άρθρο 19
Αμοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
Επιτρέπεται, με απόφαση της αρμόδιας αρχής, η αμοιβαία ανταλλαγή θέσης μεταξύ
δύο (2) ή περισσότερων πωλητών που δραστηριοποιούνται στην ίδια υπαίθρια
οργανωμένη αγορά, ή στον ίδιο δήμο στην περίπτωση του στάσιμου εμπορίου,
κατόπιν αίτησής τους, εφόσον δεν διαταράσσεται η λειτουργία της αγοράς κατά
την κρίση της αρμόδιας αρχής.
Άρθρο 20
Καθορισμός τέλους θέσης και δικαιώματος
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο
Οι υφιστάμενοι κατά την έκδοση του παρόντος κάτοχοι άδειας παραγωγοί και
επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών καταβάλλουν ημερήσιο τέλος θέσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς, για τη
δραστηριοποίηση σε αυτές και την κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών της. Οι
υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών
αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του από
24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγματος (Α’ 171) για την καθαριότητα και
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αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές
αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών
της παρ. 9 του άρθρου 13 του ιδίου βασιλικού διατάγματος ή όποια άλλη
οικονομική επιβάρυνση για παρεχόμενες από τους Δήμους και τις Περιφέρειες
υπηρεσίες, σχετικές με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
2. Ο επιμερισμός των εσόδων που προκύπτουν από την καταβολή του ημερήσιου
τέλους γίνεται ως εξής: β) Για έσοδα που εισπράττονται από τους λοιπούς φορείς
λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή τους Δήμους της λοιπής Επικράτειας,
ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) περιέρχεται σε αυτούς και ποσοστό
είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στην οικεία Περιφέρεια και αποδίδεται σε αυτήν
τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε εξάμηνο, με απόφαση του οικείου Δήμου. Το ποσό
αυτό εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Περιφερειών.
3. Για τη δραστηριοποίηση στο στάσιμο εμπόριο (παραγωγών και επαγγελματιών
πωλητών) καταβάλλεται τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Με απόφαση του
οικείου Δήμου καθορίζονται το ύψος του τέλους, ο τρόπος πληρωμής και κάθε
άλλο σχετικό ζήτημα.
4. Για τη δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εμπόριο καταβάλλεται τέλος
δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο. Με απόφαση της οικείας Περιφέρειας
καθορίζονται το ύψος του τέλους, ο τρόπος πληρωμής και κάθε άλλο σχετικό
ζήτημα.
5. Για τους κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη, καταβάλλονται τέλη
δραστηριοποίησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό λειτουργίας αγοράς
από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας της αγοράς. Σε περίπτωση προπληρωμής του
τέλους της θέσης δραστηριοποίησης, καθώς και του δικαιώματος για πλανόδια
δραστηριοποίηση για ολόκληρο το έτος, ο φορέας παρέχει έκπτωση πέντε τοις
εκατό (5%) επί του συνολικού ετήσιου τέλους.
Άρθρο 21
Απαλλαγή από τα τέλη
1. Ο κάτοχος θέσης δραστηριοποίησης απαλλάσσεται από την υποχρέωση
καταβολής του τέλους για τη θέση ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο
εμπόριο, που κατέχει, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
2. Ειδικά ο παραγωγός πωλητής απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του
τέλους για τη θέση ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, που
κατέχει λόγω φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής του, καθώς και λόγω
εξάντλησης των αποθεμάτων των προϊόντων του που οφείλεται στην πώληση
αυτών. Για τον σκοπό αυτόν, υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στον φορέα
διαχείρισης της λαϊκής αγοράς και δεν έχει θέση δραστηριοποίησης για τα προϊόντα
αυτά.
Άρθρο 22
Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές
Αγορές
1. Σε κάθε λαϊκή αγορά μπορούν να δραστηριοποιούνται:
α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά στους οποίους έχει δοθεί
ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από
την αρμόδια αρχή,
β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή σε λαϊκή αγορά στους οποίους έχει
δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής
προκήρυξης από την αρμόδια αρχή.
2. Οι πωλητές της παρ. 1 που είναι φυσικά πρόσωπα και κατέχουν άδεια πωλητή
σε λαϊκή αγορά, δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες από μία (1) θέση σε
κάθε λαϊκή αγορά.
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Άρθρο 23
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
«Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
1. Η εύρυθμη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και η παρακολούθησή της
εξασφαλίζονται με την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), το οποίο υλοποιείται
τεχνικά από τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
2. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Για τις υπαίθριες οργανωμένες αγορές ο φορέας λειτουργίας καταχωρεί:
αα) την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης, μετακίνησης ή επέκτασης της αγοράς,
αβ) τον κανονισμό λειτουργίας αγοράς,
αγ) το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς,
αδ) τις χορηγούμενες άδειες, βεβαιώσεις και θέσεις των πωλητών που
δραστηριοποιούνται στην αγορά,
αε) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή,
αστ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή και τα στοιχεία του
προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώνει τον πωλητή,
αζ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοιχεία του υπαλλήλου και τη
σχετική σύμβαση εργασίας,
αη) τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων πωλητή,
αθ) την προσθήκη πωλούμενων ειδών σε λαϊκή αγορά,
αι) τις προκηρύξεις για νέες άδειες. Για τις λαϊκές
αγορές αρμόδια για την καταχώρηση είναι η Περιφέρεια,
αια) τις προκηρύξεις για την πλήρωση των κενών ή νέων θέσεων. Για τις λαϊκές
αγορές αρμόδια για την καταχώρηση είναι η Περιφέρεια.
Τα στοιχεία των υποπερ. αα), αβ) και αγ) καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός
προθεσμίας τριών (3) μηνών, και τα στοιχεία των υποπερ. αδ) έως και αια) εντός
προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση των σχετικών πράξεων. Από
τις ως άνω προθεσμίες εξαιρούνται οι αγορές της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.
4849/2021.
β) Για το στάσιμο εμπόριο, ο αρμόδιος κατά περίπτωση
δήμος καταχωρεί:
βα) τη χορηγούμενη άδεια και τις θέσεις δραστηριοποίησης του πωλητή στο
στάσιμο εμπόριο, καθώς και τις ανανεώσεις τους, Τεύχος A’ 207/05.11.2021
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10647
ββ) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης πωλητή,
βγ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή και τα στοιχεία του
προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώνει τον πωλητή,
βδ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοιχεία του υπαλλήλου και τη
σύμβαση εργασίας και
βε) τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων πωλητή,
βστ) τις προκηρύξεις για νέες άδειες με τις αντίστοιχες θέσεις ή τη χορήγηση νέων
θέσεων σε υφιστάμενους κατόχους άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από την έκδοσή των σχετικών πράξεών τους.
γ) Για το πλανόδιο εμπόριο, η αρμόδια κατά περίπτωση Περιφέρεια καταχωρεί:
γα) τη χορηγούμενη άδεια δραστηριοποίησης του πωλητή στο στάσιμο εμπόριο,
καθώς και τις ανανεώσεις της,
γβ) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας του δικαιώματος
δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο,
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γγ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης
πωλητή και τα στοιχεία του προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώνει τον πωλητή,
γδ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοιχεία του υπαλλήλου και τη
σύμβαση εργασίας,
γε) τη μεταβίβαση της άδειας του πωλητή και
γστ) τις προκηρύξεις για νέες άδειες και τη χορήγηση δικαιωμάτων
δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο.
Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός προθεσμίας δεκαπέντε
(15) ημερών από την έκδοσή τους.
3. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου οι εκθέσεις
ελέγχου με τις οποίες βεβαιώνονται παραβάσεις του παρόντος και οι κυρώσεις που
επιβλήθηκαν.
4. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). Το
Ο.Π.Σ.Α.Α. διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν.
4727/2020 (Α’ 184), με το πληροφοριακό σύστημα της ψηφιακής πλατφόρμας ekatanalotis της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στην
οποία ο κάθε δραστηριοποιούμενος στη λαϊκή αγορά πωλητής εισάγει, κατά την
περίοδο λειτουργίας της αγοράς, καθημερινά έως την όγδοη πρωινή (8:00 π.μ.) τα
στοιχεία της παρ. 5. Η παράλειψη της ανωτέρω εμπρόθεσμης καταχώρησης
επιφέρει πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 62 του Ν.4849/2021 περί παραβάσεων και κυρώσεων. Ο χρόνος εκκίνησης
της υποχρέωσης του δεύτερου εδαφίου, καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό με
αυτήν ζήτημα, καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 15 του άρθρου 67 του
Ν.4849/2021.
5. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην πλατφόρμα από τους πωλητές είναι τα
εξής:
α) ο αριθμός θέσης πωλητή και
β) η τιμή εκκίνησης και η διαθέσιμη ποσότητα ανά προϊόν.
Η καταχώρηση αφορά σε νωπά οπωροκηπευτικά προϊόντα και νωπά είδη αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας.
Άρθρο 24
Έλεγχοι - Παραβάσεις – Κυρώσεις
Αρμόδιες αρχές ελέγχου
1. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος και των κατ’
εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του ν. 4712/2020 (Α’
146) σε πανελλήνια κλίμακα,
β) οι Περιφέρειες εντός των διοικητικών ορίων τους,
γ) οι Δήμοι εντός των διοικητικών ορίων τους,
δ) η Ελληνική Αστυνομία, στην περιοχή δικαιοδοσίας της,
ε) το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. -ΕΛ.ΑΚΤ.) στην περιοχή της
δικαιοδοσίας του και
στ) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
Οι αρχές των περ. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία ή το
Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), στον βαθμό που τούτο
παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων
αρμοδιοτήτων τους.
2. Οι αρχές της παρ. 1 οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα
συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για τον συντονισμό των
ελέγχων αρμόδια είναι η ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανατίθεται, επίσης, η
αρμοδιότητα της συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για όλη την Επικράτεια,
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μεταξύ των υπηρεσιών της παρ. 1, για την αντιμετώπιση της παράνομης
διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιμάκια μπορούν να συγκροτούν και
οι περιφέρειες για τη διενέργεια ελέγχων εντός των διοικητικών ορίων τους.
3. Οι αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλληλα προς τις αρμοδιότητες
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν
επηρεάζεται από το παρόν.
Άρθρο 25
Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών
1. Τα όργανα που διενεργούν ελέγχους κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 58 έως 65
του Ν.4849/2021, οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά
έγγραφα, όπως εντολή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, ήτοι
δελτίο υπηρεσιακής ή αστυνομικής ταυτότητας, εκτός αν από τις ειδικές διατάξεις
που ισχύουν για τα όργανα αυτά προβλέπεται διαφορετικά.
2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι είναι ειδικοί ή γενικοί
ανακριτικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν.
4620/2019 (Α’ 96).
Άρθρο 26
Υποχρεώσεις ελεγχόμενων
Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να:
α. δέχονται τον έλεγχο στον χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στον
επαγγελματικό χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο οδικό
δίκτυο της χώρας και στον χώρο παραγωγής, και
β. παρέχουν τα αληθή στοιχεία που τους ζητούνται
Άρθρο 27
Υποχρεώσεις Δήμου

1. Ο Δήμος φροντίζει για:
α. την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχόμενων πωλητών και
καταναλωτών,
β. την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της λειτουργίας
της λαϊκής αγοράς, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 21.6.2017 απόφασης του
Υπουργού Υγείας,
γ. την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και
γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,
δ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπογραφικού διαγράμματος κάθε λαϊκής
αγοράς, που λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις
και αναγράφονται οι πωλητές που τις καταλαμβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές
θέσεις
2. Ο Δήμος αναλαμβάνει τις διαδικασίες ενημέρωσης του εντύπου της άδειας, του
Πληροφοριακού Συστήματος και ενημερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις του,
αναφορικά με την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους.
3. Με ευθύνη δήμου, σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο
οποίο αναρτάται η κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εμφανίζονται οι τομείς
κατ' είδος προϊόντων. Τοποθετούνται πινακίδες για το ωράριο λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς και δελτία και κυτίο παραπόνων.
4. Ορίζεται από το Δήμαρχο υπάλληλος του δήμου, ο οποίος κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και μεριμνά για
την εύρυθμη λειτουργία της. Ο υπάλληλος αυτός ορίζεται για θητεία έξι (6) μηνών
και μετά τη λήξη της θητείας του αντικαθίσταται από άλλον. Για τη διευθέτηση
θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, ο εν λόγω
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υπάλληλος συνεργάζεται με έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των
επαγγελματιών πωλητών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωματεία.
5. Θέσεις που έχουν προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4849/2021,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, χορηγούνται σύμφωνα
με τους όρους της προκήρυξης που έχει εκδοθεί. Η Περιφέρεια δύναται να
επαναπροκηρύξει τις θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ) της παρ. 1
του άρθρου 14 του Ν. 4849/2021.
6. Για υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα
στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά, διενεργείται, εντός της ίδιας λαϊκής
αγοράς, η διαδικασία αρχικά της «βελτίωσης θέσης» και στη συνέχεια της
«χορήγησης θέσης».
i. Για υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα
στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση
που κατέχουν με διοικητική πράξη, διενεργείται η διαδικασία βελτίωσης θέσης. Η
βελτίωση θέσης αφορά τις κενές θέσεις μίας (1) λαϊκής αγοράς.
ii. Σε υφιστάμενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα
στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η θέση που
κατέχουν με διοικητική πράξη σύμφωνα με νομοθετικό πλαίσιο προγενέστερο του
ν. 4497/2017, το άρθρο 101 του ν. 4605/2019 (Α’ 52) και το άρθρο 35 του ν.
4497/2017, χορηγείται θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς.
Η διαδικασία βελτίωσης και χορήγησης θέσης διενεργείται ως ακολούθως:
α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή Δημάρχου (ανάλογα με τον φορέα
λειτουργίας), συγκροτούνται πενταμελείς επιτροπές, που αποτελούνται από τρία
(3) αιρετά μέλη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και ορίζονται από τον
Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο και δύο (2) εκπροσώπους των πωλητών, έναν
παραγωγό και έναν επαγγελματία, που υποδεικνύονται από τα συλλογικά όργανα
των πωλητών κατόπιν πρόσκλησης του φορέα λειτουργίας.
β) Με την απόφαση της περ. α) ορίζεται προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
όσους πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και
επιθυμούν βελτίωση αυτής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη
διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως τη θέση την οποία κατείχαν μέχρι εκείνη
τη στιγμή κενή. Με το πέρας της διαδικασίας ο πωλητής επανέρχεται είτε στην
αρχική θέση που κατείχε είτε σε όποια του αποδοθεί μέσω της διαδικασίας. Μετά
την παρέλευση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή της περ. α)
καταγράφει τους πωλητές και τις θέσεις που καταλαμβάνουν, καθώς και τις κενές
θέσεις στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Ως κενές θέσεις,
νοούνται:
βα) όσες έχουν προκύψει μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη
διαδικασία,
ββ) όσες καταλαμβάνονται από πωλητές στους οποίους έχει αποδοθεί θέση,
σύμφωνα με τα άρθρα 32, 33 και την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017,
βγ) όσες δεν καταλαμβάνονται από πωλητή.
γ) Η ανωτέρω επιτροπή καταγράφει τους πωλητές της περ.i και καταρτίζει
προσωρινό πίνακα ο οποίος αναρτάται στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην
ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός
δεκαπέντε (15) ημερών και εξετάζονται από την ίδια επιτροπή. Μετά την εξέταση
των ενστάσεων αναρτάται, ως ανωτέρω, ο οριστικός πίνακας καταγραφής.
Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή, με κριτήρια ως εξής:
γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά
έτος παλαιότητας,
γβ) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογική
ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια.
Για την απόδειξη των ανωτέρω ο πωλητής υποβάλλει στον φορέα λειτουργίας με
την αίτησή του αντίγραφο της άδειάς του, καθώς και τις ενημερότητες εντός
προθεσμίας που καθορίζει ο φορέας λειτουργίας από την ημερομηνία ανάρτησης
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του οριστικού πίνακα. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά
ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τους πωλητές σε
φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, καθώς και τη θέση τους στην αγορά. Σε
περίπτωση
ισοβαθμίας
διενεργείται
δημόσια
κλήρωση.
Στον
πίνακα
περιλαμβάνονται και οι κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει πωλητής). Οι
πωλητές, κατά σειρά προτεραιότητας, επιλέγουν από τον πίνακα θέση στην αγορά.
Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις
επιλογής τους. Μετά και την εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή καταρτίζει
οριστικό πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας χορηγεί με απόφασή
του θέση στους πωλητές. Μετά το πέρας της διαδικασίας της βελτίωσης θέσης η
επιτροπή της περ. α) καταγράφει τους πωλητές της περ. ii και διενεργεί τη
διαδικασία χορήγησης θέσης, σύμφωνα με την περ. γ).
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βελτίωσης και της χορήγησης θέσης σε
κάθε λαϊκή αγορά όλοι οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές κατέχουν θέση που τους
έχει χορηγηθεί με διοικητική πράξη. Οι θέσεις αυτές είναι αριθμημένες από τον
φορέα λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζει το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς.

Άρθρο 28
Λοιποί όροι
1. Στις περιπτώσεις όπου η πρώτη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού επιφέρει
απώλειες υφιστάμενων θέσεων πωλητών (πχ κατάργηση θέσεων επί των
διαδρόμων), οι πωλητές αυτοί (και μόνο αυτοί) επανατοποθετούνται σε νέες θέσεις
και όπως αυτές θα τις χαρακτηρίσει ο Δήμος, με γνώμονα τον νοητό διαχωρισμό
πρωτογενών και βιομηχανικών προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση οι πωλητές
των οποίων καταργήθηκε η θέση τους, δύναται με αίτησή τους (δηλώνοντας έως
και τρεις κενές θέσεις με σειρά προτεραιότητας) να διεκδικήσουν μία κενή θέση
από τις κενές που θα διαπιστωθούν από το δήμο.
2. Όταν για μία κενή θέση υπάρχουν περισσότερες από μία αιτήσεις εφαρμόζονται
τα κριτήρια μοριοδότησης του άρθρου 17 του παρόντος και συντάσσονται πίνακες
μοριοδότησης για κάθε κατηγορία πωλητών (παραγωγών και επαγγελματιών).
Στον πωλητή με τη μεγαλύτερη μοριοδότηση χορηγείται η θέση που έχει δηλώσει
στην αίτησή του και ακολουθούν οι επόμενοι στην κατάταξη του εκάστοτε πίνακα.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση μεταξύ το ισοβαθμούντων
πωλητών.
3. Αν κατά το πέρας της προαναφερόμενης διαδικασίας υπάρξουν πωλητές των
οποίων δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημά τους (δηλ. οι θέσεις που έχουν δηλώσει
στην αίτησή έχουν καλυφθεί από άλλους πωλητές με περισσότερα μόρια),
υποβάλλουν εκ νέου αίτηση δηλώνοντας νέες θέσεις από τις εναπομείνασες) και
επαναλαμβάνεται η διαδικασία των παραγράφων 1 και 2.
Άρθρο 29
Ειδικές συνθήκες
Σε περίπτωση που ειδικές συνθήκες επιβάλουν, ο παρών κανονισμός θα
προσαρμοστεί με τα μέτρα τα οποία θα επιβάλουν ειδικές διατάξεις και οδηγίες.
Άρθρο 30
Ισχύς Κανονισμού
Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
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