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     ΆΚΟ 1 

Αντικείμενο Κανονιςμοφ 

Ο παρϊν Κανονιςμόσ ρυκμίηει τισ προχποκζςεισ οργάνωςθσ, λειτουργίασ, αιςκθτικισ, υγιεινισ και 

τάξθσ ςτο χϊρο των λαϊκϊν αγορϊν του Διμου Μυτιλινθσ κακϊσ και τθ διαδικαςία απόδοςθσ κζςεων 

πωλθτϊν ςε αυτζσ. Ο Κανονιςμόσ είναι εναρμονιςμζνοσ με τισ διατάξεισ του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 

207/21.05.2021 τεφχοσ Α’) 

 

  ΆΚΟ 2 

Νομοκετικό πλαίςιο 

Ο παρϊν Κανονιςμόσ εκδίδεται λαμβάνοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4849/21 (ΦΕΚ 207/21.05.2021 τεφχοσ Α’) «Αναμόρφωςθ και εκςυγχρονιςμόσ του 

ρυκμιςτικοφ πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ του υπαίκριου εμπορίου, ρυκμίςεισ για τθν άςκθςθ 

ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων και τθν απλοφςτευςθ πλαιςίου δραςτθριοτιτων ςτθν εκπαίδευςθ, 

βελτιϊςεισ ςτθν επιμελθτθριακι νομοκεςία, άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων» όπωσ αυτζσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν. 

2. Το Β.". 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεφχοσ Α): «Ρερί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίον κείμενο νόμου 

των ιςχυουςϊν διατάξεων περί των προςόδων των Διμων και Κοινοτιτων», 

3. Το άρκρο 3 του Ν. 1080/80: «Τζλοσ χριςεωσ πεηοδρομίων, πλατειϊν και λοιπϊν κοινοχριςτων 

χϊρων», 

4. Τθν Υγ. Διάταξθ Υ1γ/Γ.Ρ/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεφχοσ Β') 

5. Το άρκρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιςτικζσ Αποφάςεισ», 

6. Το άρκρο 73 παρ 1Βν του Ν. 3852/2010: «Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ – Αρμοδιότθτεσ» 

7. Τον Ν.3852/2010 άρκρ.83 παρ. ιβ περί “Αρμοδιότθτεσ ςυμβουλίου κοινότθτασ άνω των τριακοςίων 

(300) κατοίκων ”και όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε από τον Ν.4555/2018 άρκρο 84 παρ.ιβ 

8. Τον Ν.3852/2010 άρκρ.65 περί “Αρμοδιότθτεσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου” 

9. Τθν αρικμ. 471/2000 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Μυτιλινθσ με κζμα « Κδρυςθ 

Λαϊκϊν Αγορϊν Επάνω Σκάλασ και Χρυςομαλλοφςασ» 

10. Τθν αρικμ. 604/2002 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Μυτιλινθσ με κζμα « Κδρυςθ 

Λαϊκισ Αγοράσ Καλλικζασ» 

11. Τθν αρικμ. 29/2016 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Λζςβου με κζμα «Συνζχιςθ λειτουργίασ 

λαϊκϊν αγορϊν και επζκταςθ τουσ κακϊσ και ίδρυςθ λαϊκϊν αγορϊν παραγωγϊν βιολογικϊν 

προϊόντων ςτισ Δ.Κ. Μυτιλινθσ και Ρλωμαρίου». 

12. Τθν υπ’ αρικμ.        /       Απόφαςθ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ. 

13. Τθν υπ’ αρικμ.       /         Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Μυτιλινθσ με κζμα « Ζγκριςθ κανονιςμοφ 

λειτουργίασ Λαϊκϊν Αγορϊν Διμου Μυτιλινθσ» 
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14. Τθν υπ’ αρικμ.       /         Απόφαςθ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου με κζμα « Ζγκριςθ κανονιςμοφ 

λειτουργίασ  Λαϊκϊν Αγορϊν Διμου Μυτιλινθσ» 

 

15. Τθν…………….. ανάρτθςθ ςτο Ο.Ρ.Σ.Α.Α. 

 

 

Άρκρο 3 

Οριςμοί 

1.«Υπαίκριο εμπόριο»: Εμπορικι δραςτθριότθτα που αςκείται ςε υπαίκριο χϊρο, δθμόςιο ι ιδιωτικό, 

ιδιόκτθτο ι μιςκωμζνο, και διακρίνεται ςε εμπόριο ςε οργανωμζνεσ υπαίκριεσ αγορζσ, ςτάςιμο 

εμπόριο και πλανόδιο εμπόριο. 

2.«Λαϊκι αγορά»: Θ υπαίκρια, μετακινοφμενθ, οργανωμζνθ αγορά, ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται 

παραγωγοί πωλθτζσ πρωτογενϊν προϊόντων και μεταποιθμζνων προϊόντων οικοτεχνίασ, κακϊσ και 

επαγγελματίεσ πωλθτζσ για τθ διάκεςθ πρωτογενϊν και βιομθχανικϊν- βιοτεχνικϊν μθ εδϊδιμων 

ειδϊν. 

3.«Αγορά παραγωγϊν βιολογικϊν προϊόντων»: Οργανωμζνθ αγορά ςτθν οποία ςυμμετζχουν 

αποκλειςτικά παραγωγοί αγροτικϊν προϊόντων και αγροτικοί ςυνεταιριςμοί, με ςκοπό τθν απευκείασ 

διάκεςθ ςτο καταναλωτικό κοινό των βιολογικϊν αγροτικϊν προϊόντων που οι ίδιοι παράγουν ι 

οικοτεχνικϊν βιολογικϊν αγροτικϊν προϊόντων, ι μεταποιθμζνων βιολογικϊν αγροτικϊν προϊόντων, το 

βαςικό ςυςτατικό των οποίων είναι δικισ τουσ παραγωγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 56 

του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και τθν υπ’ αρ. 1978/157498/28.6.2019 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν 

Εςωτερικϊν, Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (Β’ 2710). 

4.«Φορζασ λειτουργίασ»: Ο διμοσ ι θ περιφζρεια που οργανϊνει υπαίκριεσ αγορζσ και είναι 

αρμόδιοσ/α για τθν εφρυκμθ λειτουργία τουσ, τθν αντιμετϊπιςθ κάκε ςχετικοφ ηθτιματοσ που 

ανακφπτει όςον αφορά ςτθν εν γζνει λειτουργία τουσ και ςτθ δραςτθριοποίθςθ των πωλθτϊν ςε αυτζσ. 

5.«Ρωλθτισ»: Το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςτο οποίο ζχει χορθγθκεί άδεια, προκειμζνου να 

δραςτθριοποιείται ςτο υπαίκριο εμπόριο, από αρμόδια αρχι. 

6.«Ραραγωγόσ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου»: Ο παραγωγόσ που είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο 

Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151), δραςτθριοποιείται ςτο υπαίκριο 

εμπόριο διακζτοντασ προσ πϊλθςθ αγροτικά προϊόντα αποκλειςτικά ιδίασ παραγωγισ και ςτον οποίο 

ζχει χορθγθκεί άδεια δραςτθριοποίθςθσ από αρμόδια αρχι. 

7.«Επαγγελματίασ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου»: Το φυςικό πρόςωπο που δραςτθριοποιείται ςτο 

υπαίκριο εμπόριο διακζτοντασ προσ πϊλθςθ τα είδθ που ορίηονται με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 66, τα οποία δεν προζρχονται από ιδία παραγωγι, και ςτον οποίο ζχει χορθγθκεί άδεια 

δραςτθριοποίθςθσ από αρμόδια αρχι. 

8.«Μεταποίθςθ»: Θ ουςιαςτικι τροποποίθςθ του πρωτογενοφσ προϊόντοσ που ςυμπεριλαμβάνει ιδίωσ 

τθ κερμικι επεξεργαςία, το κάπνιςμα, το αλάτιςμα, τθν ωρίμανςθ, τθν αποξιρανςθ, το μαρινάριςμα, 

τθν εκχφλιςθ, τθν εξϊκθςθ ι τον ςυνδυαςμό των παραπάνω μεκόδων. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-56-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%af%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-56-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%af%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/277780/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-3874__10_fek_151__06-09-2010_teyxos_amhtrwo_agrotwn_kai_agrotikwn_ekmetalleysewn/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-66-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-66-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
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9.«Μεταποιθμζνα προϊόντα»: Τα τρόφιμα που προζρχονται από τθ μεταποίθςθ πρωτογενϊν 

προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιζχουν ςυςτατικά τα οποία είναι αναγκαία για τθν 

παραςκευι τουσ ι τα οποία τουσ προςδίδουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. 

10.«Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφουσ, τθσ κτθνοτροφίασ, τθσ πτθνοτροφίασ, τθσ 

μελιςςοκομίασ, τθσ καλάςςιασ αλιείασ, τθσ ςπογγαλιείασ, τθσ οςτρακαλιείασ, τθσ αλιείασ εςωτερικϊν 

υδάτων, τθσ υδατοκαλλιζργειασ, τθσ δαςοπονίασ, τθσ κθραματοπονίασ και των κάκε είδουσ εκτροφϊν, 

κακϊσ και κάκε άλλο προϊόν που προζρχεται από τθν αγροτικι εν γζνει δραςτθριότθτα. 

11.«Οικοτεχνία»: Θ μικρισ κλίμακασ μεταποίθςθ γεωργικϊν προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμζνο 

ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Οικοτεχνίασ τθσ παρ. 2 του άρκρου 56 του ν. 4235/2014. 

12.«Κινθτζσ καντίνεσ»: Οχιματα, αυτοκινοφμενα ι ρυμουλκοφμενα, διαςκευαςμζνα ςε κινθτά 

καταςτιματα, τα οποία, ςφμφωνα με το άρκρο 14 τθσ υπό ςτοιχεία Υ1γ/Γ.Ρ./οικ.47829/21.6.2017 

απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ (Β’ 2161), κατατάςςονται ςτισ επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ και, 

ειδικότερα, ςτισ επιχειριςεισ παραςκευισ ι και προςφοράσ τροφίμων και ποτϊν ςε κινθτοφσ ι 

προςωρινοφσ χϊρουσ. 

13.«Φορθτζσ εγκαταςτάςεισ ζψθςθσ»: Οι φορθτζσ εγκαταςτάςεισ για τθν παραςκευι πρόχειρων 

γευμάτων, όπωσ ποπ κορν, μαλλί τθσ γριάσ, λουκουμάδεσ και κάςτανα που ςφμφωνα με το άρκρο 14 

τθσ υπό ςτοιχεία Υ1γ/Γ.Ρ./οικ.47829/21.6.2017 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ εντάςςονται ςτισ 

επιχειριςεισ παραςκευισ ι προςφοράσ τροφίμων και ποτϊν ςε κινθτοφσ ι προςωρινοφσ χϊρουσ. 

14.«Άδεια παραγωγοφ πωλθτι και επαγγελματία πωλθτι»: Θ άδεια που χορθγείται από τθν αρμόδια 

αρχι ςε φυςικά και νομικά πρόςωπα, παραγωγοφσ πωλθτζσ και επαγγελματίεσ πωλθτζσ αντίςτοιχα, 

προκειμζνου να δραςτθριοποιοφνται ςτο υπαίκριο εμπόριο. 

15.«Ραράλλθλθ αγορά»: Ρροςωρινι υπαίκρια οργανωμζνθ αγορά που λειτουργεί εντόσ των ορίων του 

ίδιου διμου, εφόςον υπάρχει ζκτακτθ ανάγκθ, ιδίωσ ςε περίπτωςθ πανδθμίασ ι κεομθνίασ. 

16.«Ο.Ρ.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα «Ανοιχτι Αγορά», του άρκρου 56, ςτο 

οποίο καταχωροφνται όλα τα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθ ςφννομθ λειτουργία του υπαίκριου εμπορίου 

και τθρείται ςχετικι βάςθ δεδομζνων. Το Ο.Ρ.Σ.Α.Α. μπορεί να αξιοποιείται, μεταξφ άλλων, κατά τθ 

διενζργεια ελζγχων από τα αρμόδια όργανα ελζγχου για το υπαίκριο εμπόριο. (άρκρο 2 Ν.4849/21). 

ΆΚΟ  4 

Θμζρεσ  και  Ώρεσ Λειτουργίασ 
 

1. Οι θμζρεσ Λειτουργίασ ορίηονται ωσ εξισ: 

ΛΑΛΚΖΣ ΑΓΟΕΣ ΚΕΣΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ (ΟΔΟΣ) ΘΜΕΕΣ ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ 

ΜΥΤΛΛΘΝΘΣ 

ΕΡΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ * ΕΡΙ ΤΘΣ ΟΔΟΥ ΡΑΝΣΕΛΘΝΑ 
ΑΓΙΟΕΙΤΟΥ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΘ  ΣΤΟ 
ΤΜΘΜΑ ΤΘΣ ΟΔΟΥ ΦΩΤΘ 
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΑΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΡΑΚΟΥ ΕΡΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ 

ΤΙΤΘ 

ΚΑΛΛΛΚΕΑΣ* ΕΡΙ ΤΘΣ ΟΔΟΥ ΘΛΙΑ ΒΕΝΕΗΘ ΣΤΟ ΡΕΜΡΤΘ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-56-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%8e%ce%bd-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%af%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1-iv-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1-iv-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1-iv-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-14-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1-iv-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bc%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-56-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%8d%cf%83-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-47/
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ΤΜΘΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΧΑΤΗΘΜΙΧΑΘΛ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΩΝ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΘ ΣΤΘΝ ΟΔΟ 
ΜΟΥΣΩΝ 

ΧΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΣ* ΕΡΙ ΤΘΣ ΟΔΟΥ ΔΑΜΔΟΥΜΘ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 

 

*Επίςθσ ςτον ίδιο χϊρο και τθν ίδια θμζρα, ςτθν άκρθ τθσ λαϊκισ αγοράσ, λειτουργεί  λαϊκι αγορά 

παραγωγϊν βιολογικϊν προϊόντων. 

2. Οι ϊρεσ λειτουργίασ των Λαϊκϊν Αγορϊν κακορίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

   ΛΑΙΚΖΣ ΑΓΟΕΣ ΩΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
ΧΕΙΜΕΙΝΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ 

ΩΕΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΘΕΙΝΘΣ ΡΕΙΟΔΟΥ 

ΕΡΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ, 
ΚΑΛΛΛΚΕΑΣ,ΧΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΣ 

07:00 ζωσ 14:00 06:00 ζωσ 14:30 

 

 Θ προςζλευςθ των πωλθτϊν γίνεται μια (1) ϊρα νωρίτερα. 

 Σε περίπτωςθ που οι θμζρεσ λειτουργίασ τθσ Λαϊκισ Αγοράσ ςυμπίπτει να είναι μθ εργάςιμεσ, 

επίςθμεσ ι τοπικζσ αργίεσ αναβάλλεται θ λειτουργία τουσ ι λειτουργοφν τθν προθγοφμενθ 

θμζρα από τθν προκακοριηόμενθ, (π.χ εκνικζσ εορτζσ, Μ. Ραραςκευι, Χριςτοφγεννα κ.τ.λ.), με 

απόφαςθ  Δθμάρχου. 

 

3. Οι κζςεισ τθσ Λαϊκισ καταλαμβάνονται από τουσ παραγωγοφσ πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν και τουσ 

επαγγελματίεσ παραγωγοφσ, ςφμφωνα με τα Άρκρα 13, 14, 15, και 16 και γίνεται θ τοποκζτθςθ και θ 

μοριοδότθςθ παραγωγϊν και επαγγελματιϊν πωλθτϊν, ςφμφωνα με το Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. 

Α.’/05-11-2021). 

Θ ίδρυςθ νζασ λαϊκισ αγοράσ, θ χωροκζτθςθ αυτισ, κακϊσ και οποιαδιποτε αλλαγι που αφορά τθν 

ιςομερι κατανομι των κζςεων επαγγελματιϊν - παραγωγϊν, πωλθτϊν βιολογικϊν προϊόντων κ.λ.π. 

γίνεται ςφμφωνα με το Άρκρο 27 του Ν. Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. Α.’/05-11-2021). 

 

ΆΚΟ 5 

Δικαίωμα Συμμετοχισ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ Λαϊκι Αγορά ζχουν οι παραγωγοί κάκε είδουσ αγροτικϊν προϊόντων και 

επαγγελματίεσ πωλθτζσ, εφ’ όςον κατζχουν άδεια ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ απαγορεφεται θ ςυμμετοχι τουσ ςε αυτι. 

Θ απαγόρευςθ ιςχφει και για κάκε πλανόδιο ι ςτάςιμο ζμπορο και για τισ θμζρεσ που δεν 

λειτουργοφν οι Λαϊκζσ Αγορζσ.  

Συγκεκριμζνα δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν: 

1) Οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ και παραγωγοί που ζχουν πραγματικι και μόνιμθ εγκατάςταςθ 

ςτα γεωγραφικά όρια του Νομοφ και είναι κάτοχοι αδειϊν πωλθτϊν Λαϊκϊν Αγορϊν οι οποίεσ 
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εκδίδονται από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ Β. Αιγαίου. Επίςθσ οι επαγγελματίεσ 

πωλθτζσ και παραγωγοί  άλλων νομϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 4 του Ν. 4849/2021. 

2) Οι αγροτικοί  ςυνεταιριςμοί , γυναικείοι ςυνεταιριςμοί, ομάδεσ παραγωγϊν και οργανϊςεισ 

παραγωγϊν του ν. 4834/2016( ‘Α 78), και οι Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ  Επιχειριςεισ 

(Κοιν.Σ.ΕΡ.) παραγωγικοφ ςκοποφ αποκλειςτικά για τθ διάκεςθ προϊόντων ιδιοπαραγωγισ 

των μελϊν τουσ μόνο ςε λαϊκζσ. Ειδικότερα, κάκε αγροτικόσ ςυνεταιριςμόσ μπορεί να λάβει 

μζχρι μια (1) άδεια για κάκε είκοςι (20) μζλθ του και ςε κάκε περίπτωςθ όχι περιςςότερεσ 

από είκοςι (20) άδειεσ  . Κάκε γυναικείοσ ςυνεταιριςμόσ  και κάκε Κοίν.Σ.ΕΡπαραγωγικοφ 

ςκοποφ μπορεί να λάβει μια  (1) άδεια για κάκε δζκα (10) μζλθ του και ςε κάκε περίπτωςθ όχι 

περιςςότερεσ από  πζντε (5) άδειεσ. Τα προϊόντα που διατίκενται από τουσ ςυνεταιριςμοφσ 

και τισ Κοιν.Σ.ΕΡ παραγωγικοφ ςκοποφ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από παραςτατικά 

ςτοιχεία, από τα οποία αποδεικνφεται από ποιόν παραγωγό προζρχονται . Ειδικά για τουσ 

γυναικείουσ ςυνεταιριςμοφσ, θ πρϊτθ φλθ των παραγόμενων προϊόντων δεν απαιτείται να 

είναι ιδίασ παραγωγισ.  

3) Οι ςτεροφμενοι επαγγελματικισ ςτζγθσ, ζμποροι μικροπωλθτζσ κακϊσ και οι τοπικοί πωλθτζσ 

οπωροκθπευτικϊν προϊόντων και μικροκαλλιεργθτζσ. 

4) Οι  οικοτζχνεσ, οι χειροτζχνεσ και βιοτζχνεσ κατά τα παραπάνω (ςυμπεριλαμβανομζνων και 

των ςυνεταιριςμϊν), εφόςον  τα είδθ που διακζτουν είναι δικισ τουσ παραγωγισ. 

 

ΆΚΟ 6 

Προι και προχποκζςεισ πϊλθςθσ των προϊόντων-Είδθ πϊλθςθσ ανά κατθγορία πωλθτϊν 

Τα διατικζμενα ςτισ Λαϊκζσ Αγορζσ προϊόντα πρζπει να πλθροφν τουσ όρουσ υγιεινισ και αςφάλειασ 

των τροφίμων, όπωσ ορίηεται κάκε φορά από τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν, από τισ διατάξεισ τθσ 

κείμενθσ Κτθνιατρικισ Νομοκεςίασ, από τισ ιςχφουςεσ υγειονομικζσ, αγορανομικζσ και λοιπζσ 

διατάξεισ ςχετικά με τουσ ελζγχουσ τιρθςθσ των προδιαγραφϊν εμπορίασ. 

Στθ Λαϊκι Αγορά επιτρζπεται να διατίκενται προσ πϊλθςθ τα παρακάτω είδθ: 

 

1) Είδθ πϊλθςθσ για τουσ παραγωγοφσ πωλθτζσ 

 

Οι κάτοχοι άδειασ παραγωγοφ πωλθτι υπαίκριου εμπορίου μποροφν να πωλοφν αγροτικά προϊόντα, με 

τθν ζννοια τθσ παρ. 19 του άρκρου 2 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), εφόςον τθροφνται όςα προβλζπονται 

ςτθν ειδικότερθ για κάκε προϊόν (βιολογικό ι μθ) εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία και ςτον Κϊδικα 

Τροφίμων και Ροτϊν. Τα αγροτικά προϊόντα που μποροφν να πωλοφν οι κάτοχοι άδειασ παραγωγοφ 

πωλθτι υπαίκριου εμπορίου εμπίπτουν, υποχρεωτικά, ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

 

Κατθγορία 1 

Ρροϊόντα του εδάφουσ (γεωργικά προϊόντα) όπωσ: 

α) Καρποί δζνδρων, 

β) κθπευτικά προϊόντα, 
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γ) λαχανικά, 

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίωσ ελιζσ, καρφδια, κάςτανα, όςπρια, ξθροί καρποί, αμπελόφυλλα, 

άνκθ κολοκυκιοφ, 

ε) τυποποιθμζνο ελαιόλαδο, 

ςτ) εμφιαλωμζνοσ οίνοσ, 

η) προϊόντα απόςταξθσ μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διιμερων) τθσ παρ. 5 του άρκρου 2969/2001 (Α’ 

281), 

θ) άνκθ, καλλωπιςτικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κθπευτικό χϊμα το οποίο δεν ζχει 

υποςτεί βιομθχανικι επεξεργαςία, 

κ) πολλαπλαςιαςτικό υλικό καλλιεργοφμενων φυτικϊν ειδϊν, όπωσ φυτάρια κθπευτικϊν, δενδρφλλια 

οπωροφόρων και φυτά αμπζλου, 

ι) προϊόντα οικοτεχνίασ, με τθν ζννοια τθσ παρ. 20 του άρκρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλζπονται 

από το άρκρο 3 τθσ υπό ςτοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφαςθσ του Υπουργοφ Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (Β’ 2468), με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςε αυτι, 

όπωσ γαλακτοκομικά, μαρμελάδεσ, γλυκά του κουταλιοφ, παραδοςιακά ηυμαρικά, βότανα, αρτφματα. 

 

Κατθγορία 2 

Ρροϊόντα κτθνοτροφίασ, πτθνοτροφίασ, μελιςςοκομίασ, αλιείασ, υδατοκαλλιζργειασ, δαςοπονίασ, 

κθραματοπονίασ και λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπωσ: 

α) αυγά, 

β) νωπά ςφάγια πουλερικϊν και κουνελιϊν, 

γ) αλλαντικά και επεξεργαςμζνα προϊόντα κρζατοσ από παραγωγοφσ κτθνοτρόφουσ, εφόςον ζχουν 

παραχκεί ςε εγκεκριμζνεσ και νόμιμα λειτουργοφςεσ μονάδεσ, 

δ) γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα ι προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ, 

ςτ) τυποποιθμζνο μζλι. 

  
2) Είδθ πϊλθςθσ για τουσ επαγγελματίεσ πωλθτζσ 
 

1.Οι κάτοχοι άδειασ επαγγελματία πωλθτι υπαίκριου εμπορίου μποροφν να πωλοφν αγροτικά ι 

βιομθχανικά προϊόντα, εφόςον τθροφνται όςα προβλζπονται ςτθν ειδικότερθ για κάκε προϊόν (βιολογικό ι 

μθ) εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία και ςτον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν. Τα προϊόντα ποσ μπορούν να 

πωλούν οι κάτοτοι άδειας επαγγελματία πωλητή σπαίθριοσ εμπορίοσ εμπίπτοσν, υποχρεωτικά, ςτισ 

ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

Κατθγορία Α 

α) Καρποί δζνδρων, 

β) κθπευτικά προϊόντα, 

γ) λαχανικά, 
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δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίωσ ελιζσ, καρφδια, κάςτανα, όςπρια, ξθροί καρποί, αμπελόφυλλα, άνκθ 

κολοκυκιοφ, 

ε) ςυςκευαςμζνο ελαιόλαδο, 

ςτ) εμφιαλωμζνοσ οίνοσ, 

η) προϊόντα οικοτεχνίασ, με τθν ζννοια τθσ παρ. 20 του άρκρου 2 του ν. 4849/2021, που προβλζπονται από 

το άρκρο 3 τθσ υπό ςτοιχεία 4912/120862/5-11-2015 απόφαςθσ του Υπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 

Τροφίμων (Β’ 2468), με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναφζρονται ςε αυτι, όπωσ γαλακτοκομικά, 

μαρμελάδεσ, γλυκά του κουταλιοφ, παραδοςιακά ηυμαρικά, βότανα, αρτφματα. 

θ) αυγά, 

κ) νωπά και κατεψυγμζνα ςφάγια πουλερικϊν και κουνελιϊν, 

ι) αλλαντικά και παραςκευάςματα κρζατοσ 

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα, 

ιβ) τυποποιθμζνο μζλι, 

ιγ) ηαχαρϊδθ προϊόντα που διατθροφνται χωρίσ ψφξθ, 

ιδ) είδθ ςφολιάτασ και παραςκευάςματα ηφμθσ. 

 

Κατθγορία Β 

Νωπά και κατεψυγμζνα προϊόντα αλιείασ ι προϊόντα υδατοκαλλιζργειασ 

 

Κατθγορία Γ 

α) άνκθ, καλλωπιςτικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κθπευτικό χϊμα το οποίο δεν ζχει 

υποςτεί βιομθχανικι επεξεργαςία, 

β) πολλαπλαςιαςτικό υλικό καλλιεργοφμενων φυτικϊν ειδϊν, όπωσ φυτάρια κθπευτικϊν, δενδρφλλια 

οπωροφόρων και φυτά αμπζλου, 

γ) γλάςτρεσ, εργαλεία κθπουρικισ και άλλα βιομθχανικά είδθ κθπουρικισ και ανκοκομίασ, 

 

Κατθγορία Δ 

Βιομθχανικά είδθ πλθν θλεκτροδοτοφμενων θλεκτρικϊν ειδϊν και παιχνιδιϊν, όπωσ είδθ ζνδυςθσ 

νεωτεριςμϊν, κοςμιματα που δεν φζρουν πολφτιμουσ λίκουσ ι χρυςά ι αργυρά μζρθ (faux bijoux), λευκά 

είδθ, ψιλικά, είδθ υπόδθςθσ, δερμάτινα είδθ (τςάντεσ, ηϊνεσ, πορτοφόλια), αυτόνομα θλεκτρικά είδθ που 

δεν ζχουν δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο δίκτυο θλεκτρικοφ ρεφματοσ, εκκλθςιαςτικά είδθ, είδθ ατομικισ 

κακαριότθτασ ι οικιακισ φροντίδασ, μζςα ςυςκευαςίασ, είδθ υαλοπωλείου, πλαςτικά με το μζτρο και 

άλλα είδθ χαρτιοφ. 

 

Κατθγορία Ε 

Ραροχι πρόχειρων ζτοιμων γευμάτων και ειδϊν κυλικείου από καντίνα ι φορθτι εγκατάςταςθ ζψθςθσ 

χωρίσ δυνατότθτα ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων. 
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 Οι κάτοχοι άδειασ επαγγελματία πωλθτι υπαίκριου εμπορίου που δραςτθριοποιοφνται ςε λαϊκές 

αγορζσ μποροφν να δραςτθριοποιοφνται ςε μία μόνο από τισ κατθγορίεσ Α ζωσ Ε τθσ παρ. 1. 

 
ΑΚΟ 7 

Οριοκζτθςθ του χϊρου 

Ο Διμοσ προβαίνει ςτον κακοριςμό και διαγράμμιςθ των χϊρων λειτουργίασ και ωσ εκ τοφτου τον 

διαχωριςμό των κζςεων των πωλθτϊν παραγωγϊν και των επαγγελματιϊν πωλθτϊν, ςφμφωνα με το 

Άρκρο 26, παρ. 1 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Αϋ/05-11-2021). 

Στο Διμο Μυτιλινθσ υπάρχουν τρείσ (3) λαϊκζσ αγορζσ, ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιοφνται παραγωγοί 

και επαγγελματίεσ πωλθτζσ: 

1) Θ λαϊκι αγορά Επάνω Σκάλασ, ςτθν οποία υπάρχουν τριάντα πζντε (35) κζςεισ και πζντε (5) 

κζςεισ παραγωγϊν Βιολογικϊν προϊόντων, πραγματοποιείται κάκε Τρίτθ επί τθσ οδοφ 

Ρανςελθνά Αγιορείτου δίπλα ςτο πάρκο τθσ Επάνω Σκάλασ και  εκτείνεται ςτο τμιμα τθσ οδοφ 

Φϊτθ Κόντογλου μεταξφ του αρχαιολογικοφ χϊρου και του πάρκου τθσ Επάνω Σκάλασ, 

δθλαδι περιμετρικά του πάρκου τθσ Επάνω Σκάλασ. Θ διαγράμμιςθ, θ αρίκμθςθ, θ 

χωροκζτθςθ και θ κατανομι των κζςεων, όπωσ και οι κζςεισ και οι διάδρομοι μεταξφ των 

κζςεων των πωλθτϊν τθσ Λαϊκισ Αγοράσ Επάνω Σκάλασ απεικονίηονται ςτο ςυνθμμζνο 

τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ  Κανονιςμοφ 

Λειτουργίασ, ςφμφωνα με το Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Αϋ/05- 11-2021). 

2) Θ λαϊκι αγορά Καλλικζασ , ςτθν οποία υπάρχουν τριάντα πζντε (35) κζςεισ και πζντε (5) 

κζςεισ παραγωγϊν Βιολογικϊν προϊόντων, πραγματοποιείται κάκε Ρζμπτθ επί τθσ οδοφ Θλία 

Βενζηθ ςτο τμιμα μεταξφ των οδϊν Θεοφίλου Χατηθμιχαιλ και Μουςϊν και εκτείνεται ςτθν 

οδό Μουςϊν. Θ διαγράμμιςθ, θ αρίκμθςθ, θ χωροκζτθςθ και θ κατανομι των κζςεων, όπωσ 

και οι κζςεισ και οι διάδρομοι μεταξφ των κζςεων των πωλθτϊν τθσ Λαϊκισ Αγοράσ 

Καλλικζασ, απεικονίηονται ςτο ςυνθμμζνο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ  Κανονιςμοφ Λειτουργίασ, ςφμφωνα με το Ν. 4849/2021 

(Φ.Ε.Κ. 207/Αϋ/05-11-2021). 

3) Θ λαϊκι αγορά Χρυςομαλλοφςασ ςτθν οποία υπάρχουν τριάντα πζντε (35) κζςεισ και πζντε (5) 

κζςεισ παραγωγϊν Βιολογικϊν προϊόντων, πραγματοποιείται κάκε Σάββατο επί τθσ οδοφ 

Δαμδοφμθ Νικολάου. Θ διαγράμμιςθ, θ αρίκμθςθ, θ χωροκζτθςθ και θ κατανομι των 

κζςεων, όπωσ και οι κζςεισ και οι διάδρομοι μεταξφ των κζςεων των πωλθτϊν τθσ Λαϊκισ 

Αγοράσ Χρυςομαλλοφςασ , απεικονίηονται ςτο ςυνθμμζνο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ  Κανονιςμοφ Λειτουργίασ, ςφμφωνα με το Ν. 

4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Αϋ/05-11-2021). 

Θ μορφι των εκκετθρίων –πάγκων κα είναι ξφλινοι πάγκοι με μεταλλικά πόδια και ομπρζλα ωσ 

ςτζγαςτρο με μικοσ 3μ. Χ 1,5μ. Απαγορεφεται θ κάλυψθ χϊρου μεγαλφτερου του επιτρεπόμενου ι θ 

κατάλθψθ επιπλζον κζςεων πζραν τθσ δοκείςασ. Απαγορεφεται τα αυτοκίνθτα των παραγωγϊν να 

καλφπτουν μζτωπο ςτθν Αγορά και να δθμιουργοφν «νεκρά ςθμεία», εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που ζχει 
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οριοκετθκεί χϊροσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων των πωλθτϊν.  

Το μικοσ πρόςοψθσ των εγκαταςτάςεων πϊλθςθσ (πάγκοι), το οποίο δεν υπερβαίνει ςε καμία 

περίπτωςθ τα 4,5 μζτρα, οι θμζρεσ και οι ϊρεσ   λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ, θ διατιρθςθ τθσ 

κακαριότθτασ του χϊρου από τουσ πωλθτζσ, ο κακαριςμόσ των ψαριϊν επιτρζπεται μόνο εφόςον 

οι πωλθτζσ πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του Κανονιςμοφ υπ. αρικ. 852/2004 ΤΟΥ 

ΕΥΩΡΑĪΚΟΥ ΚΟΛΝΟΒΟΥΛΛΟΥ ΚΑΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ τθσ 29θσ Απριλίου 2004 για τθν υγιεινι των 

τροφίμων, και λαμβάνουν κάκε μζτρο για τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ. Θ μορφι των 

εκκετθρίων (πάγκοι) των πωλθτϊν πρζπει να φζρει πρόχειρο ςτζγαςτρο ενιαίου τφπου και υλικοφ και 

διαφορετικοφ χρϊματοσ ανάλογα με τθν ιδιότθτα του πωλθτι παραγωγοφ ι επαγγελματία κακϊσ και 

αντίςτοιχθ πινακίδα. 

Απαγορεφεται κάκε μορφισ διαφιμιςθ επί των εκκετθρίων.  

Οι παραγωγοί πωλθτζσ πρζπει να αναρτοφν ςε εμφανζσ ςθμείο πινακίδα χρϊματοσ πράςινου  , 

ελάχιςτων διαςτάςεων 1 Χ 0,40 μζτρων, ςτθν οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα θ λζξθ 

«ΡΑΑΓΩΓΟΣ» και με πεηά ευανάγνωςτα γράμματα το ονοματεπϊνυμό του, ο αρικμόσ άδειασ και ο 

αρικμόσ μθτρϊου.  

Οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ πρζπει να αναρτοφν ςε εμφανζσ για τον καταναλωτι ςθμείο πινακίδα 

χρϊματοσ μπλζ ελαχίςτων διαςτάςεων 1 Χ 0,40 μζτρων, ςτθν οποία αναγράφεται με κεφαλαία 

γράμματα θ λζξθ «ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΑΣ»  και με πεηά ευανάγνωςτα το ονοματεπϊνυμό του, ο αρικμόσ 

άδειασ και ο αρικμόσ μθτρϊου.  

Πλοι οι πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν (παραγωγοί και επαγγελματίεσ) ζχουν τθν υποχρζωςθ ευπρεποφσ και 

κόςμιασ ςυμπεριφοράσ και διευκόλυνςθσ των ελεγκτικϊν αρχϊν κατά τον ζλεγχο. Τζλοσ με μζριμνα 

του φορζα λειτουργίασ δθλαδι του Διμου Μυτιλινθσ  για τθν εφρυκμθ λειτουργία των λαϊκϊν 

αγορϊν Επάνω Σκάλασ, Καλλικζασ και Χρυςομαλλοφςασ πρζπει να διαςφαλίηονται τα παρακάτω, 

ςφμφωνα με το άρκρο 30 του Ν. 4849/2021: 

  Θ προςβαςιμότθτα και θ αςφάλεια των διερχόμενων πωλθτϊν και καταναλωτϊν. 

  Θ κακαριότθτα του χϊρου κατά τθ διάρκεια και μετά το πζρασ λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ 

κακϊσ και θ τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 13, 

τθσ υπό ςτοιχεία Υ1γ/Γ.Ρ./οικ. 47829/21.6.2017 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ (Β’ 2161). 

  Θ τιρθςθ των κανόνων για τθν τοποκζτθςθ πωλθτϊν ςτθ λαϊκι αγορά και γενικότερα για τθν 

εφρυκμθ λειτουργίασ τθσ αγοράσ. 

  Θ ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ κάκε λαϊκισ 

αγοράσ που λειτουργεί εντόσ των ορίων του Διμου Μυτιλινθσ , δθλαδι των λαϊκϊν αγορϊν 

Επάνω Σκάλασ, Καλλικζασ  και Χρυςομαλλοφςασ, ςτο οποίο απεικονίηονται οι κζςεισ και 

αναγράφονται οι πωλθτζσ που τισ καταλαμβάνουν κακϊσ και οι κενζσ κζςεισ. 

  Με μζριμνα του Διμου ςε κάκε λαϊκι αγορά τοποκετείται περίπτερο (κιόςκι) ςτο οποίο 

αναρτάται το τοπογραφικό διάγραμμα τθσ λαϊκισ αγοράσ. Τοποκετείται επίςθσ δελτίο 

παραπόνων και κυτίο ςυλλογισ τουσ. 
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ΑΚΟ 8 

Κριτιρια για τθ χοριγθςθ άδειασ και παραχϊρθςθσ κζςθσ δραςτθριοποίθςθσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ 

   Τα κριτιρια για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ και παραχϊρθςθ κζςθσ δραςτθριοποίθςθσ ςτισ 

οργανωμζνεσ υπαίκριεσ αγορζσ (λαϊκζσ αγορζσ) για παραγωγοφσ πωλθτζσ είναι: 

 α) θ θλικία, β) ο αρικμόσ των  τζκνων γ) αςτεγία, δ) θ εκπαίδευςθ και ε) θ εντοπιότθτα και 

χορθγοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 26, παράγραφοσ 2(δ) κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ προκιρυξθσ 

αποκλειςτικά από τισ Ρεριφζρειεσ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτα άρκρα 13, 14 και 16 του Ν. 

4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Αϋ/05-11- 2021). 

       Τα κριτιρια για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ και παραχϊρθςθ κζςθσ δραςτθριοποίθςθσ ςτισ 

οργανωμζνεσ υπαίκριεσ αγορζσ (λαϊκζσ αγορζσ) για επαγγελματίεσ πωλθτζσ είναι α) θ ανεργία, β) θ 

αςτεγία, γ) θ θλικία, δ) ο αρικμόσ των τζκνων ε) θ εκπαίδευςθ και ςτ) θ προχπθρεςία ςε λαϊκι αγορά 

με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ και χορθγοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 26, παράγραφοσ 2(δ) κατόπιν 

ζκδοςθσ ςχετικισ προκιρυξθσ αποκλειςτικά από τισ Ρεριφζρειεσ ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτα 

άρκρα 13, 14 και 16 του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Αϋ/05-11-2021). 

Ρωλθτισ λαϊκϊν αγορϊν, επαγγελματίασ ι παραγωγόσ, ςτερείται τθσ κζςθσ του, όταν δεν 

καταβάλλει το θμεριςιο τζλοσ ςφμφωνα με τον παρόντα Κανονιςμό και τα άρκρα 21, 23, 

παράγραφοσ 1, και το άρκρο 15, παράγραφοσ 5, (δθλαδι χάνει τθ κζςθ του: (α) οικειοκελϊσ με 

διλωςι του (β) αν δεν πλθρϊςει το ανταποδοτικό τζλοσ, για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ςυνεχόμενων 

μθνϊν για το οποίο είναι υπόχρεοσ και (γ) αν δεν ανανεϊςει τθν άδειά του εντόσ προκεςμίασ τριάντα 

θμερϊν από τθν λιξθ τθσ υφιςτάμενθσ άδειασ, αν ανακλθκεί είτε προςωρινά, είτε μόνιμα θ άδειά 

του).  

Επίςθσ, απαγορεφεται ςτουσ δικαιοφχουσ θ υπεκμίςκωςθ των κζςεων που κατζχουν. 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΣΩΝ 

Τα κριτιρια χοριγθςθσ άδειασ και κζςεων δραςτθριοποίθςθσ παραγωγϊν πωλθτϊν ςτο υπαίκριο 

εμπόριο, (λαϊκζσ αγορζσ) προςδιορίηονται, ςφμφωνα με το άρκρο 26, παράγραφοσ 1 (δ) και το άρκρο 

16, παράγραφοσ 1 (α), του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Αϋ/05-11-2021,  από : 

1) Τθν θλικία (< 30 ετϊν 35 μόρια, 30-35 ετϊν 30 μόρια, 36-41 20 μόρια, > 41 ετϊν, 10 μόρια) 

2) Τον αρικμό των τζκνων (≥ 4 τζκνων 30 μόρια, 3 τζκνα 20 μόρια, 2 τζκνα 10 μόρια). 

3) Τθν αςτεγία (κατοχι βεβαίωςθσ αςτεγίασ για χρόνο άνω των δφο (2) ετϊν, 10 μόρια). 

4) Τθν εκπαίδευςθ (κατοχι τίτλου ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςυναφοφσ με το 

αντικείμενο τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ (από Ελλθνικό ι ιςότιμο αναγνωριςμζνο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ), 20 μόρια, κατοχι τίτλου ςπουδϊν δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, 5 μόρια). 

5) Τθν εντοπιότθτα (ο παραγωγόσ διατθρεί το ςφνολο των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεϊν του εντόσ 

τθσ Ρεριφζρειασ ςτθν οποία αιτείται κζςθ για λαϊκι αγορά) Μζγιςτο επιτρεπόμενο όριο 

άκροιςμα μορίων: 100 μόρια. 
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ΜΟΡΙΟΔΟΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΩΝ 
 

Τα κριτιρια χοριγθςθσ άδειασ και κζςεων δραςτθριοποίθςθσ επαγγελματιϊν πωλθτϊν ςτο 

υπαίκριο εμπόριο, (λαϊκζσ αγορζσ) προςδιορίηονται, ςφμφωνα με το άρκρο 26, παράγραφοσ 1 (δ) 

και το άρκρο 16, παράγραφοσ 1 (β), του Ν. 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/Αϋ/05-11-2021, από : 

1) Τθν ανεργία (≥ 12 μθνϊν, 20 μόρια, <12 μθνϊν 10 μόρια). 

2) Τθν αςτεγία (κατοχι πιςτοποιθτικοφ αςτεγίασ για χρόνο άνω των δφο (2) ετϊν, 10 μόρια). 

3) Τθν θλικία (< 30 ετϊν 25 μόρια, 30-35 ετϊν 15 μόρια, > 35 ετϊν 5 μόρια). 

4) Τον αρικμό των τζκνων (εφόςον ο άλλοσ γονζασ δεν ζχει άδεια υπαίκριου εμπορίου, ≥ 4 

τζκνων 20 μόρια, 3 τζκνα 10 μόρια, 2 τζκνα 5 μόρια). 

Μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ (Μοναδικόσ κθδεμόνασ μονογονεϊκισ οικογζνειασ ι προςτάτθσ 

οικογζνειασ, 10 μόρια). 

6) Τθν εκπαίδευςθ (κατοχι τίτλου ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (από Ελλθνικό ι ιςότιμο 

αναγνωριςμζνο εκπαιδευτικό ίδρυμα τθσ αλλοδαπισ), 15 μόρια, κατοχι τίτλου ςπουδϊν 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 5 μόρια). 

5) Τθν προχπθρεςία ςε λαϊκι αγορά με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (≥ 5 ετϊν 20 μόρια). 

Μζγιςτο επιτρεπόμενο όριο άκροιςμα μορίων: 100 μόρια. 

Τζλοσ θ διαδικαςία βελτίωςθσ τθσ κζςθσ (κενζσ κζςεισ και αυτζσ που κατζχουν οι πωλθτζσ και 

επικυμοφν να βελτιϊςουν) προθγείται αυτισ τθσ απόδοςθσ κζςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 66, 

παράγραφοσ 4 του Ν. 4849/2021. 

 

     ΆΚΟ 9 

Ρινακίδεσ – Άδειεσ 

Α) Ο ι παραγωγοί πωλθτζσ πρζπει να αναρτοφν ςε εμφανζσ ςθμείο πινακίδα χρϊματοσ πράςινου  

ελάχιςτων διαςτάςεων 1 Χ 0,40 μζτρων, ςτθν οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα θ λζξθ 

«ΡΑΑΓΩΓΟΣ» , μ ε  ε υ α ν ά γ ν ω ς τ α  γ ρ ά μ μ α τ α  λ ε υ κ ο φ  χ ρ ϊ μ α τ ο σ  το ονοματεπϊνυμό 

του, ο αρικμόσ άδειασ και ο αρικμόσ μθτρϊου από το ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα και θ 

γεωγραφικι περιοχι, τουλάχιςτον ο νομόσ, που βρίςκεται θ αγροτικι εκμετάλλευςθ των προϊόντων που 

διακζτει. Θ άδεια παραγωγοφ πωλθτι υπαίκριου εμπορίου (λαϊκϊν αγορϊν) φζρει τθν ονομαςία 

«ΑΔΕΙΑ ΡΑΑΓΩΓΟΥ ΡΩΛΘΤΘ ΥΡΑΙΘΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ», και χορθγείται κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ 

προκιρυξθσ, αποκλειςτικά από τισ Ρεριφζρειεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 13, 14, 16 και 

26 παράγραφοσ 2 (δ) . 

Β) Οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ πρζπει να αναρτοφν ςε εμφανζσ για τον καταναλωτι ςθμείο πινακίδα  

χρϊματοσ μπλζ ελαχίςτων διαςτάςεων 1 Χ 0,40 μζτρων, ςτθν οποία αναγράφεται με κεφαλαία 

γράμματα θ λζξθ «ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΑΣ», μ ε  ε υ α ν ά γ ν ω ς τ α  γ ρ ά μ μ α τ α  λ ε υ κ ο φ  χ ρ ϊ μ α τ ο σ  

το ονοματεπϊνυμό του, ο αρικμόσ άδειασ και ο αρικμόσ μθτρϊου από το ενιαίο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα. Θ άδεια επαγγελματία πωλθτι υπαίκριου εμπορίου (λαϊκϊν αγορϊν), επιτρζπεται ςε 
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φυςικό πρόςωπο το οποίο δεν είναι παραγωγόσ, να δραςτθριοποιείται ωσ επαγγελματίασ πωλθτισ, 

φζρει τθν ονομαςία «ΑΔΕΙΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΡΩΛΘΤΘ ΥΡΑΙΘΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟΥ»,  και  χορθγείται 

κατόπιν ζκδοςθσ ςχετικισ προκιρυξθσ, αποκλειςτικά από τισ Ρεριφζρειεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

των άρκρων 13, 14, 16 και 26 παράγραφοσ 2 (δ) . 

Εφόςον πρόκειται για διάκεςθ τροφίμων απαιτείται και πιςτοποιθτικό υγείασ, ςφμφωνα με τθν 

Υ1γ/Γ.Ρ./οικ. 35797/4.2.2012 απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Β’ 1199). 

ΆΚΟ 10 

Βελτίωςθ και χοριγθςθ κζςθσ  

Θ διαδικαςία βελτίωςθσ και χοριγθςθσ κζςθσ  διενεργείται ωσ ακολοφκωσ: 

α) Με απόφαςθ του οικείου Ρεριφερειάρχθ ι Δθμάρχου (ανάλογα με τον φορζα λειτουργίασ), 

ςυγκροτοφνται πενταμελείσ επιτροπζσ, που αποτελοφνται από τρία (3) αιρετά μζλθ του φορζα 

λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ και ορίηονται από τον Ρεριφερειάρχθ ι τον Διμαρχο και δφο (2) 

εκπροςϊπουσ των πωλθτϊν, ζναν παραγωγό και ζναν επαγγελματία, που υποδεικνφονται από τα 

ςυλλογικά όργανα των πωλθτϊν κατόπιν πρόςκλθςθσ του φορζα λειτουργίασ. 

β) Μετά τθν απόφαςθ τθσ περ. (α) ορίηεται προκεςμία εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για όςουσ πωλθτζσ 

κατζχουν κζςθ που τουσ ζχει αποδοκεί με διοικθτικι πράξθ και επικυμοφν βελτίωςθ αυτισ. Θ 

εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία βελτίωςθσ κακιςτά αυτομάτωσ τθ κζςθ τθν 

οποία κατείχαν μζχρι εκείνθ τθ ςτιγμι κενι. Με το πζρασ τθσ διαδικαςίασ ο πωλθτισ επανζρχεται είτε 

ςτθν αρχικι κζςθ που κατείχε είτε ςε όποια του αποδοκεί μζςω τθσ διαδικαςίασ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, θ επιτροπι τθσ περ. (α) καταγράφει 

τουσ πωλθτζσ και τισ κζςεισ που καταλαμβάνουν, κακϊσ και τισ κενζσ κζςεισ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ που 

υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτά τθσ. Ωσ κενζσ κζςεισ, νοοφνται: 

 όςεσ ζχουν προκφψει μετά τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία, 
 

 όςεσ καταλαμβάνονται από πωλθτζσ ςτουσ οποίουσ ζχει αποδοκεί κζςθ, ςφμφωνα με τα 
άρκρα 32, 33 και τθν παρ. 3 του άρκρου 59 του ν. 4497/2017, 
  

 όςεσ δεν καταλαμβάνονται από πωλθτι. 
 

γ) Θ ανωτζρω επιτροπι καταγράφει τουσ πωλθτζσ και καταρτίηει προςωρινό πίνακα ο οποίοσ 

αναρτάται ςτθ λαϊκι αγορά, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα λειτουργίασ. 

Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν και εξετάηονται από τθν ίδια επιτροπι. 

Μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων αναρτάται, ωσ ανωτζρω, ο οριςτικόσ πίνακασ καταγραφισ. 

Ακολουκεί αξιολόγθςθ των πωλθτϊν από τθν επιτροπι, βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

 παλαιότθτα άδειασ (αφορά ςτο ζτοσ ζκδοςθσ τθσ άδειασ): πζντε (5) μόρια, ανά ζτοσ παλαιότθτασ, 

ενθμερότθτα του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) (φορολογικι ενθμερότθτα): τριάντα (30) 

μόρια. 
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Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω ο πωλθτισ υποβάλλει ςτον φορζα λειτουργίασ με τθν αίτθςι του 

αντίγραφο τθσ άδειάσ του, κακϊσ και τισ ενθμερότθτεσ εντόσ προκεςμίασ που κακορίηει ο φορζασ 

λειτουργίασ από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ του οριςτικοφ πίνακα. Ο υποψιφιοσ οφείλει να είναι 

αςφαλιςτικά και φορολογικά ενιμεροσ μζχρι και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

αιτιςεων.  

Κατόπιν τθσ αξιολόγθςθσ θ επιτροπι καταρτίηει πίνακα με τουσ πωλθτζσ ςε φκίνουςα ςειρά 

προτεραιότθτασ, κακϊσ και τθ κζςθ τουσ ςτθν αγορά. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ διενεργείται 

δθμόςια κλιρωςθ. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι κενζσ κζςεισ (κζςεισ που δεν κατζχει πωλθτισ). 

Οι πωλθτζσ, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, επιλζγουν από τον πίνακα κζςθ ςτθν αγορά. Θ Επιτροπι 

καταρτίηει πίνακα ςτον οποίο αναγράφονται οι πωλθτζσ με τισ κζςεισ επιλογισ τουσ. Μετά και τθν 

εξζταςθ τυχόν ενςτάςεων θ επιτροπι καταρτίηει οριςτικό πίνακα, ςφμφωνα με τον οποίο ο φορζασ 

λειτουργίασ χορθγεί με απόφαςι του κζςθ ςτουσ πωλθτζσ. 

Μετά το πζρασ τθσ διαδικαςίασ τθσ βελτίωςθσ κζςθσ θ επιτροπι τθσ περ. (α) καταγράφει τουσ πωλθτζσ 

τθσ περ. (β) και διενεργεί τθ διαδικαςία χοριγθςθσ κζςθσ, ςφμφωνα με τθν περ. (γ). 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ βελτίωςθσ και τθσ χοριγθςθσ κζςθσ ςε κάκε λαϊκι αγορά 

όλοι οι δραςτθριοποιοφμενοι πωλθτζσ κατζχουν κζςθ που τουσ ζχει χορθγθκεί με διοικθτικι πράξθ. Οι 

κζςεισ αυτζσ είναι αρικμθμζνεσ από τον φορζα λειτουργίασ, ο οποίοσ καταρτίηει το τοπογραφικό 

διάγραμμα τθσ αγοράσ. (άρκρο 66 παρ.4 Ν.4849/21) 

 

ΆΚΟ 11 

Ανανζωςθ-Ρροςκικθ νζων προϊόντων-Μεταβίβαςθ-Απϊλεια άδειασ και κζςθσ-Αναπλιρωςθ 

I. Ανανζωςθ  

Κάκε πωλθτισ μπορεί να ανανεϊνει τθν άδεια και τισ κζςεισ δραςτθριοποίθςισ του με τθν ακόλουκθ 

διαδικαςία: 

α) Υποβάλλει ςτθν αρμόδια αρχι (Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου) αίτθμα για ανανζωςθ τθσ άδειασ 

δραςτθριοποίθςισ του, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ υφιςτάμενθσ. 

β) Το αίτθμα ςυνοδεφεται από τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν απόφαςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 67, 

και  τα οποία πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ. (άρκρο 17 παρ.1 Ν.4849/21) 

Αναγκαία προχπόκεςθ για τθν εκ νζου χοριγθςθ κζςθσ ςε λαϊκζσ αγορζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν περ. δ’τθσ παρ. 5 του άρκρου 21, είναι θ πϊλθςθ του πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον τθσ 

δθλωκείςασ, με υπεφκυνθ διλωςθ του παραγωγοφ, ποςότθτασ ςτο Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα 

Διαχείριςθσ και Ελζγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για τα είδθ που αναφζρονται ςτθν άδειά του, που πιςτοποιείται από 

τισ δθλωκείςεσ ποςότθτεσ ςτθν ψθφιακι πλατφόρμα e-Καταναλωτισ. Αν ο παραγωγόσ είναι μζλοσ 

ςυνεταιριςμοφ που αςκεί εμπορικι δραςτθριότθτα ςτα προϊόντα που παράγει, τα ανωτζρω ιςχφουν για 

το είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%) τθσ δθλωκείςασ ποςότθτασ, ςφμφωνα με τθν περ. ςτ) τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 8 του ν. 4673/2020 (Α’ 52). (άρκρο 17 παρ.3 Ν.4849/21) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-66-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-17-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-8-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%bb/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-8-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%87%cf%81%ce%b5%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5%ce%bb/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-17-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7/
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Θ ανανζωςθ τθσ άδειασ πωλθτι ςε οργανωμζνεσ υπαίκριεσ αγορζσ και ςτο ςτάςιμο 

εμπόριο ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ ανανζωςθ των κζςεων που αναφζρονται ςε αυτιν. (άρκρο 11 

παρ.4 Ν.4849/21) 

Οι κάτοχοι αδειϊν που δραςτθριοποιοφνται ζξι (6) θμζρεσ και λαμβάνουν επίδομα κοινωνικισ 

αλλθλεγγφθσ, δεν δικαιοφνται να ανανεϊςουν τθν άδειά τουσ μετά από τθ λιξθ τθσ. (άρκρο 66 παρ.11 

Ν.4849/21)  

Θ χρονικι ιςχφσ των αδειϊν και των βεβαιϊςεων δραςτθριοποίθςθσ του άρκρου 3 μπορεί να 

ανανεϊνεται για το χρονικό διάςτθμα που ορίηεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 5 του Ν.4849/21 και 

για απεριόριςτεσ φορζσ ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 17. (άρκρο 5 παρ.2 

Ν.4849/21) 

 

II. Ρροςκικθ νζων προϊόντων 

 

Ο κάτοχοσ άδειασ παραγωγοφ ι επαγγελματία πωλθτι μπορεί να προςκζτει νζα προϊόντα ςε αυτά που 

πωλεί, ςφμφωνα με το παρόν, υποβάλλοντασ ςχετικι αίτθςθ ςτθν αρμόδια αρχι (Ρεριφζρεια Β.Αιγαίου) 

όπου δθλϊνει: 

α) τα επιπρόσθετα προϊόντα και 

β) εφόςον είναι παραγωγόσ πωλθτισ, τισ δθλωκείςεσ ποςότθτεσ ςτο Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα Διαχείριςθσ 

και Ελζγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) και αν τα προϊόντα ανικουν ςε αυτά που δεν δθλϊνονται ςτο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεφκυνθ 

διλωςθ ότι τα προϊόντα αυτά προζρχονται από ίδια παραγωγι και τθν ποςότθτά τουσ. (άρκρο 18 παρ.1 

Ν.4849/21) 

Θ αρμόδια αρχι εγκρίνει το αίτθμα εφόςον: 

α) τα επιπρόςκετα προϊόντα είναι ςυμβατά με τα είδθ που προβλζπεται να πωλοφνται ςφμφωνα με το 

παρόν, 

β) τα επιπρόςκετα προϊόντα είναι ςυμβατά με το αντικείμενο τθσ κζςθσ δραςτθριοποίθςθσ του πωλθτι 

του δικαιϊματοσ πλανόδιασ δραςτθριοποίθςθσ, 

γ) για παραγωγοφσ πωλθτζσ, τα πρόςκετα προϊόντα περιλαμβάνονται ςτθ διλωςθ Ολοκλθρωμζνου 

Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου, τθσ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ και τθσ τελευταίασ Ενιαίασ Διλωςθσ 

Καλλιζργειασ/Εκτροφισ Ε.Λ.Γ.Α., 

δ) προςκομίηονται θ άδεια κυκλοφορίασ και θ βεβαίωςθ υγειονομικισ καταλλθλότθτασ από τθν 

Υγειονομικι Υπθρεςία τθσ περιφερειακισ ενότθτασ όπου ανικει θ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν, ςτθν οποία 

γίνεται ι ταξινόμθςθ ι θ ζκδοςθ άδειασ κυκλοφορίασ του οχιματοσ, κακϊσ και του Δελτίου 

Καταλλθλότθτασ Τεχνικοφ Ελζγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.), του δθλοφμενου προσ χριςθ οχιματοσ. (άρκρο 18 παρ.2 

Ν.4849/21) 

Με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 κακορίηονται τα είδθ πϊλθςθσ για τον παραγωγό πωλθτι και 

επαγγελματία πωλθτι, ο τρόποσ αλλαγισ και προςκικθσ πωλοφμενων προϊόντων, θ ςυνδυαςτικι πϊλθςι 

τουσ και θ μορφι και τα αναγραφόμενα ςτοιχεία ςτθν πινακίδα που οφείλουν να τθροφν ςτα ςθμεία 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-11-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-11-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b7-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-66-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-66-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%bc%ce%bf%cf%81%cf%86%ce%ad%cf%82-%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b8%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-17-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-5-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-5-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%ce%bf%cf%82-%ce%b1%ce%b4%ce%b5%ce%b9%cf%8e%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%af%ce%b4%ce%b7-%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%af%ce%b4%ce%b7-%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%af%ce%b4%ce%b7-%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%af%ce%b4%ce%b7-%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd/
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πϊλθςθσ (πάγκουσ) οι παραγωγοί και επαγγελματίεσ πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν. (άρκρο 18 παρ.3 

Ν.4849/21) 

 

III. Μεταβίβαση 

 

Θ άδεια με τισ αντίςτοιχεσ κζςεισ επαγγελματία πωλθτι, θ άδεια και οι κζςεισ δραςτθριοποίθςθσ 

παραγωγοφ πωλθτι ςε όλουσ τουσ τομείσ υπαίκριου εμπορίου μποροφν να μεταβιβάηονται, με απόφαςθ 

τθσ αρμόδιασ αρχισ, ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Οριςτικι παφςθ δραςτθριοποίθςθσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, παραίτθςθσ ι αναπθρίασ του κατόχου ςε 

ποςοςτό τουλάχιςτον ίςο με εξιντα επτά τοισ εκατό (67%). Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν οριςτικι παφςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ, ο πωλθτισ μπορεί να μεταβιβάςει τθν άδεια και τισ κζςεισ ι τα δικαιϊματα 

δραςτθριοποίθςθσ  ςε ζνα από τα ενιλικα τζκνα ι τον/τθν ςφηυγό του ι τον/τθν ςυμβίο/α του, ςφμφωνα 

με όςα προβλζπονται ςτον ν. 4356/2015 (Α’ 181), ι τουσ/τισ αδελφοφσ/αδελφζσ του, εφόςον ο 

τελευταίοσ/α πλθροί τισ προχποκζςεισ, προκειμζνου να είναι κάτοχοσ τθσ άδειασ. Ο μεταβιβάηων πωλθτισ, 

εφόςον ζχει εξοφλιςει τισ οφειλζσ που αφοροφν ςτισ κζςεισ που αναφζρονται ςτθν άδεια υποβάλλει ςτθν 

αρμόδια αρχι ςχετικι αίτθςθ με τθν οποία δθλϊνει το πρόςωπο ςτο οποίο επικυμεί να μεταβιβαςτοφν θ 

άδεια και οι κζςεισ που αντιςτοιχοφν ςε αυτιν, ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται 

από τθν απόφαςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 67. Ο αποδζκτθσ τθσ άδειασ και των κζςεων υποβάλλει ςτθν 

αρμόδια αρχι αίτθςθ αποδοχισ τθσ άδειασ, ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται για 

τον τφπο άδειασ που του μεταβιβάηεται, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν απόφαςθ τθσ παρ. 3 του 

άρκρου 67. (άρκρο 19 περίπτ.α' παρ.1 Ν.4849/21). 

β) Ραφςθ δραςτθριοποίθςθσ λόγω κανάτου. Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν οριςτικι παφςθ τθσ 

δραςτθριότθτασ, τα ενιλικα τζκνα ι ο/θ ςφηυγόσ ι ο ςυμβίοσ/α, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτον ν. 

4356/2015, ι οι αδελφοί/αδελφζσ του κατόχου που απεβίωςε δφναται, μζςα ςε ζξι (6) μινεσ από τθν 

θμερομθνία του κανάτου, να ηθτιςει τθ μεταβίβαςθ τθσ άδειασ δραςτθριοποίθςθσ του αποβιϊςαντοσ 

πωλθτι, και τισ κζςεισ ι τα δικαιϊματα δραςτθριοποίθςθσ  που αντιςτοιχοφν ςε αυτιν ςτο πρόςωπό του, 

εφόςον πλθροί τισ προχποκζςεισ, προκειμζνου να είναι κάτοχοσ τθσ άδειασ δραςτθριοποίθςθσ. Ο 

αποδζκτθσ τθσ άδειασ και των κζςεων  που αντιςτοιχοφν ςε αυτιν υποβάλλει ςτθν αρμόδια αρχι, αίτθςθ 

αποδοχισ τθσ άδειασ, ςυνοδευόμενθ από τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται για τον τφπο άδειασ που 

του μεταβιβάηεται, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν απόφαςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 67, κακϊσ και με 

ζγγραφθ παραίτθςθ των υπολοίπων πικανϊν δικαιοφχων. Εφόςον θ ανωτζρω αίτθςθ υποβλθκεί 

εμπρόκεςμα από περιςςότερουσ του ενόσ δικαιοφχουσ, προθγείται αυτόσ που προτιμάται από τον 

αποβιϊςαντα με δθμοςιευμζνθ διάταξθ τελευταίασ βοφλθςθσ, και αν αυτι δεν υπάρχει, κατά ςειρά 

προτεραιότθτασ τα ενιλικα τζκνα του, ο/θ ςφηυγόσ ι ο/θ ςυμβίοσ/α και οι αδελφοί/αδελφζσ του με τα 

κριτιρια τθσ παρ. 1 του άρκρου 16. Εφόςον υπάρχουν περιςςότεροι του ενόσ διεκδικθτζσ, θ άδεια και οι 

κζςεισ που αντιςτοιχοφν ςε αυτιν αποδίδονται ςε ζναν από τουσ διεκδικθτζσ κατόπιν διενζργειασ 

δθμόςιασ κλιρωςθσ. Για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ μεταβίβαςθσ τθσ άδειασ από τθν αρμόδια αρχι απαιτείται 

θ προθγοφμενθ εξόφλθςθ από τον νζο κάτοχο όλων των οφειλϊν του αποβιϊςαντα προκατόχου του που 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%af%ce%b4%ce%b7-%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%af%ce%b4%ce%b7-%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7-%ce%bd%ce%ad%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-19-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1/
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αφοροφν ςτισ κζςεισ που αναφζρονται ςτθν άδεια που μεταβιβάςτθκε. (άρκρο 19 περίπτ.β' παρ.1 

Ν.4849/21). 

Ειδικά για τθ μεταβίβαςθ τθσ άδειασ ςε ςφηυγο ι ςυμβίο/α, απαιτείται ο γάμοσ ι το ςφμφωνο 

ςυμβίωςθσ να υφίςταται για πζντε (5) τουλάχιςτον ζτθ. (άρκρο 19 παρ.2 Ν.4849/21) 

Αν θ αίτθςθ μεταβίβαςθσ τθσ άδειασ δραςτθριοποίθςθσ πωλθτι δεν υποβλθκεί εντόσ τθσ προκεςμίασ των 

ζξι (6) μθνϊν, θ ιςχφσ τθσ άδειασ παφει αυτοδικαίωσ και αυτι δεν μπορεί πλζον να μεταβιβαςκεί. (άρκρο 

19 παρ.3 Ν.4849/21). 

Απαγορεφεται ςε κάτοχο άδειασ δραςτθριοποίθςθσ ςτο υπαίκριο εμπόριο που μεταβίβαςε αυτιν ςε 

τρίτον, ςφμφωνα με το παρόν, να αποκτιςει νζα άδεια ι να αποδεχκεί τθ μεταβίβαςθ ςε αυτόν 

υφιςτάμενθσ άδειασ δραςτθριοποίθςθσ ςτο υπαίκριο εμπόριο. (άρκρο 19 παρ.4 Ν.4849/21). 

Απαγορεφεται θ μεταβίβαςθ τθσ άδειασ δραςτθριοποίθςθσ πωλθτι, θ ιςχφσ τθσ οποίασ ζχει αναςταλεί, 

για τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 21, και για όςο χρόνο διαρκεί θ αναςτολι. (άρκρο 19 παρ.5 

Ν.4849/21). 

Θ αρμόδια αρχι καταχωρεί τθν απόφαςθ αποδοχισ τθσ μεταβίβαςθσ και τθν άδεια που μεταβιβάςτθκε 

ςτο Ο.Ρ.Σ.Α.Α. (άρκρο 19 παρ.6 Ν.4849/21). 

 

IV. Αμοιβαία ανταλλαγι κζςθσ 
  
Επιτρζπεται, με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ, θ αμοιβαία ανταλλαγι κζςθσ μεταξφ δφο (2) ι 

περιςςότερων πωλθτϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν ίδια υπαίκρια οργανωμζνθ αγορά, 

κατόπιν αίτθςισ τουσ, εφόςον δεν διαταράςςεται θ λειτουργία τθσ αγοράσ κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ 

αρχισ. (άρκρο 20 Ν.4849/21) 

 

V. Αναςτολι- Απϊλεια κζςθσ-Ραραίτθςθ 
  
Α. Αναςτολι 

Θ κατοχι ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ ςτο υπαίκριο εμπόριο αναςτζλλεται αυτοδικαίωσ, αν δεν καταβλθκεί από 

τον υπόχρεο το προβλεπόμενο τζλοσ για τθ κζςθ, για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ςυνεχόμενων μθνϊν. Θ 

αρμόδια αρχι (Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου)  εκδίδει ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ και αναρτά αυτιν εντόσ δζκα 

(10) θμερϊν ςτο Ο.Ρ.Σ.Α.Α.. (άρκρο 21 παρ.1 Ν.4849/21) 

Θ αναςτολι τθσ παρ. 1 αίρεται, εφόςον ο υπόχρεοσ για τθν καταβολι του οφειλόμενου τζλουσ προβεί 

ςτθν εξόφλθςι του εντόσ προκεςμίασ εξιντα (60) θμερϊν, ι πζντε (5) μθνϊν αν θ αξία του οφειλόμενου  

τζλουσ είναι μεγαλφτερθ από πεντακόςια (500) ευρϊ, από τθν αυτοδίκαιθ απϊλεια τθσ κζςθσ. Αν θ 

προκεςμία του πρϊτου εδαφίου παρζλκει άπρακτθ, επζρχεται οριςτικι απϊλεια τθσ κζςθσ 

δραςτθριοποίθςθσ ςτο υπαίκριο εμπόριο  ςτθν οικεία Ρεριφζρεια. Θ αρμόδια αρχι (Ρεριφζρεια Β. 

Αιγαίου) μπορεί να προκθρφξει εκ νζου τισ απολεςκείςεσ κζςεισ  για το υπόλοιπο του αρχικοφ χρόνου 

ιςχφοσ τουσ. (άρκρο 21 παρ.2 Ν.4849/21) 

  
Β. Δικαίωμα ςυμμετοχισ πωλθτι, που ζχει απωλζςει οριςτικά τθ κζςθ, ςε νζα προκιρυξθ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-19-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-19-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-19-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-19-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-19-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-19-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-19-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-19-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-19-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-20-%ce%b1%ce%bc%ce%bf%ce%b9%ce%b2%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b8/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
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Ο πωλθτισ που ζχει απωλζςει οριςτικά τθ κζςθ δραςτθριοποίθςθσ ςτο υπαίκριο εμπόριο ι το δικαίωμα 

δραςτθριοποίθςθσ ςτο πλανόδιο εμπόριο, ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε νζα προκιρυξθ μόνο εφόςον 

εξοφλιςει τθν οφειλι που οδιγθςε ςτθν ανωτζρω απϊλεια. (άρκρο 21 παρ.3 Ν.4849/21) 

  

Γ. Ραραίτθςθ 

Ο πωλθτισ που κατζχει άδεια ι κζςθ δραςτθριοποίθςθσ ςτο υπαίκριο εμπόριο μπορεί να παραιτείται 

οικειοκελϊσ από αυτζσ. Θ παραίτθςθ υποβάλλεται εγγράφωσ ςτθν αρμόδια αρχι που του χοριγθςε τθν 

άδεια ι του παραχϊρθςε τθ κζςθ. Αν ςτθν άδεια δραςτθριοποίθςθσ αναφζρονται κζςεισ 

δραςτθριοποίθςθσ, θ παραίτθςθ εκτείνεται και ςε αυτζσ. Θ αρμόδια αρχι (Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου)  μπορεί 

να προκθρφξει εκ νζου τισ ελεφκερεσ κζςεισ  για το υπόλοιπο του αρχικοφ χρόνου ιςχφοσ τουσ. (άρκρο 21 

παρ.4 Ν.4849/21) 

  
Δ. Λοιποί λόγοι απϊλειασ κζςθσ ι δικαιϊματοσ δραςτθριοποίθςθσ 

Λόγοι απϊλειασ κζςθσ ι δικαιϊματοσ δραςτθριοποίθςθσ ςτο εμπόριο είναι επίςθσ: 

α) Θ μθ ανανζωςθ τθσ άδειασ δραςτθριοποίθςθσ ςτο υπαίκριο εμπόριο εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ περ. α) 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 17. 

β) Θ διάκεςθ άλλων προϊόντων ςε ςχζςθ με εκείνα που αντιςτοιχοφν ςτθν άδεια ι ςτθ κζςθ θ οποία του 

ζχει χορθγθκεί. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ απϊλεια αφορά ςτο ςφνολο των κζςεων δραςτθριοποίθςθσ. 

γ) Θ ζλλειψθ δραςτθριοποίθςθσ άνω των τριάντα (30) 

θμερϊν ςυνολικά, εντόσ ενόσ (1) θμερολογιακοφ ζτουσ θ οποία δεν οφείλεται ςε: 

-ανωτζρα βία και 

- φυςικι ι άλλθ καταςτροφι τθσ παραγωγισ του ι εξάντλθςθ των αποκεμάτων των προϊόντων του, που 

οφείλεται ςτθν πϊλθςθ αυτϊν (αφορά παραγωγό - πωλθτι). 

Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ι φυςικισ ι άλλθσ καταςτροφισ τθσ παραγωγισ, ο πωλθτισ υποβάλλει 

υπεφκυνθ διλωςθ, κατά περίπτωςθ, ςτον φορζα λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ. 

δ) Θ μθ πϊλθςθ των προϊόντων ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%) επί τθσ δθλωκείςασ 

ςτο Ο.Σ.Δ.Ε./Ε.Λ.Γ.Α. ποςότθτασ των ειδϊν πϊλθςθσ που αναφζρονται ςτθν άδεια (αφορά παραγωγό 

πωλθτι) κατά τθν ανανζωςθ τθσ άδειασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 17, εκτόσ αν θ μθ πϊλθςθ 

οφείλεται ςε λόγουσ ανωτζρασ βίασ. 

ε) Θ βεβαίωςθ παράβαςθσ κατά τθ διενζργεια ελζγχου, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα μθ ζκδοςθσ 

φορολογικισ απόδειξθσ ταμειακισ μθχανισ για τρεισ (3) φορζσ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ. Στθν περίπτωςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου, επιβάλλεται ςτουσ παραβάτεσ ανάκλθςθ όλων των κζςεων δραςτθριοποίθςισ  

τουσ, θ οποία ςυνεπάγεται ταυτόχρονθ απϊλεια δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςε προκιρυξθ κζςθσ 

δραςτθριοποίθςθσ  για δεκαπζντε (15) θμζρεσ. (άρκρο 21 παρ.5 Ν.4849/21) 

Στισ περ. β), γ) και ε), οι κζςεισ και το δικαίωμα δραςτθριοποίθςθσ ςτο εμπόριο του οφειλζτθ πωλθτι 

επαναπροκθρφςςονται για το υπόλοιπο του αρχικοφ χρόνου προκιρυξθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του 

παρόντοσ. Το τζλοσ για τθ κζςθ  κακορίηεται ανάλογα από τθν αρμόδια αρχι(Διμοσ Μυτιλινθ) . Στισ περ. 

α) και δ), οι κζςεισ ι το δικαίωμα δραςτθριοποίθςθσ του οφειλζτθ πωλθτι επαναπροκθρφςςονται για το 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-17-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-17-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bd%ce%ad%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
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ςφνολο του χρόνου χοριγθςθσ. 

Για τισ περ. α) ζωσ ςτ) θ αρμόδια αρχι εκδίδει διαπιςτωτικι πράξθ, τθν οποία οφείλει να καταχωριςει ςτο 

Ο.Ρ.Σ.Α.Α. (άρκρο 21 παρ.5 Ν.4849/21) 

 Στθν περ. ε) τθσ παρ. 5, ο πωλθτισ αποκτά κζςθ με τθ διαδικαςία τθσ προκιρυξθσ, ςφμφωνα με το παρόν 

και εφόςον παρζλκει ο χρόνοσ απϊλειασ δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ ςε προκιρυξθ. (άρκρο 21 παρ.7 

Ν.4849/21) 

 

Ε. Μθ διατιρθςθ ςε ιςχφ και μθ επικαιροποίθςθ των δικαιολογθτικϊν 

Σε περίπτωςθ μθ διατιρθςθσ ςε ιςχφ και επικαιροποίθςθσ των δικαιολογθτικϊν τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 3 

του άρκρου 67, με τθν επιφφλαξθ των κατωτζρω, επζρχεται αυτοδικαίωσ απϊλεια όλων των κζςεων 

δραςτθριοποίθςθσ ςε λαϊκζσ αγορζσ. Θ αρμόδια αρχι (Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου)  εκδίδει ςχετικι 

διαπιςτωτικι πράξθ. (άρκρο 21 παρ.6 Ν.4849/21). 

Με μεταγενζςτερθ υποβολι των δικαιολογθτικϊν εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν 

αρχικι καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ τουσ, ο πωλθτισ ανακτά τθ κζςθ δραςτθριοποίθςθσ ςτισ λαϊκζσ 

αγορζσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, οι κζςεισ και το δικαίωμα δραςτθριοποίθςθσ επαναπροκθρφςςονται, για 

το υπόλοιπο του αρχικοφ χρόνου προκιρυξθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του παρόντοσ. (άρκρο 21 παρ.6 

Ν.4849/21). 

 Το τζλοσ για τθ κζςθ, κακορίηεται ανάλογα από τθν αρμόδια αρχι( Διμοσ Μυτιλινθσ) . Ο προκάτοχοσ 

πωλθτισ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν προκιρυξθ τθσ κζςθσ δραςτθριοποίθςθσ, ςφμφωνα με τουσ 

όρουσ του παρόντοσ. (άρκρο 21 παρ.6 Ν.4849/21). 

  
 
ΣΤ. Ενθμζρωςθ πωλθτι και Ο.Ρ.Σ.Α.Α. 

Στισ περιπτϊςεισ των παρ. 1, 5 και 6 του άρκρου 21 του Ν.4849/21 (δθλ. αναςτολι, μθ διατιρθςθ ςε ιςχφ 

και μθ επικαιροποίθςθ των δικαιολογθτικϊν και λοιποί λόγοι απϊλειασ κζςθσ και δικαιϊματοσ 

δραςτθριοποίθςθσ), για τθν απϊλεια τθσ κζςθσ και του δικαιϊματοσ δραςτθριοποίθςθσ, ο φορζασ ςτον 

οποίο δραςτθριοποιοφνταν ο πωλθτισ, ενθμερϊνει τον πωλθτι και το Ο.Ρ.Σ.Α.Α.. Μετά από τθν 

ενθμζρωςθ, ο πωλθτισ δεν δικαιοφται να δραςτθριοποιείται, ζωσ ότου επανζλκει ςε αυτιν, είτε λόγω 

κεραπείασ των λόγων απϊλειασ είτε μζςω ςυμμετοχισ ςε προκιρυξθ. (άρκρο 21 παρ.8 Ν.4849/21) 

  
 
VI. Ανάκλθςθ 
  
Υφιςτάμενεσ, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του Ν.4849/21 (θμερ. ζναρξθσ ιςχφοσ 01.02.2022), άδειεσ 

παραγωγοφ πωλθτι και επαγγελματία πωλθτι, κακϊσ και όςεσ εκδίδονται ςφμφωνα με το παρόν, 

ανακαλοφνται οριςτικά ςτθν περίπτωςθ κανάτου ι παραίτθςθσ για οποιονδιποτε λόγο του 

κατόχου, εφόςον δεν μεταβιβαςτοφν ι δεν γίνουν αποδεκτζσ από τουσ κλθρονόμουσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 19. (άρκρο 21 παρ.9 Ν.4849/21). 

 

VII. Αναπλιρωςθ-Υποβοικθςθ-Ρρόςλθψθ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-67-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%be%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-19-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b2%ce%af%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%ce%b1/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-21-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%cf%8e%ce%bb%ce%b5%ce%b9%ce%b1/
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Α. Αναπλιρωςθ 

Ο πωλθτισ, εφόςον είναι φυςικό πρόςωπο, οφείλει να ζχει αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτον χϊρο πϊλθςθσ 

των προϊόντων του. Ο πωλθτισ μπορεί να αναπλθρϊνεται από ενιλικο πρόςωπο, εφόςον αυτό δεν κατζχει 

άδεια υπαίκριου εμπορίου του άρκρου 4, ωσ ακολοφκωσ: 

α) παραγωγόσ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου: από πρόςωπο με το οποίο ζχει ςυγγζνεια α’ βακμοφ ι από 

τον/ τθν ςφηυγο ι τον ςυμβίο/α, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτον ν. 4356/2015 (Α’ 181), ζωσ εννζα (9) 

μινεσ ι από δθλωμζνο υπάλλθλο για χρονικό διάςτθμα ζωσ ζξι (6) μινεσ, ανά θμερολογιακό ζτοσ, 

β) επαγγελματίασ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου και χειροτζχνθσ-καλλιτζχνθσ: από πρόςωπο με το οποίο 

ζχει ςυγγζνεια α’ βακμοφ ι από τον/τθν ςφηυγο ι τον ςυμβίο/α, υπό τθν ζννοια τθσ περ. α), ι από 

δθλωμζνο υπάλλθλο για χρονικό διάςτθμα ζωσ ζξι (6) μινεσ ανά θμερολογιακό ζτοσ. Ειδικά για τουσ 

χειροτζχνεσ καλλιτζχνεσ που κατζχουν άδεια τρίμθνθσ διάρκειασ, το χρονικό διάςτθμα αναπλιρωςθσ δεν 

υπερβαίνει τον ζναν (1)μινα. 

Θ αναπλιρωςθ τθσ παρ. 1 παρατείνεται με απόφαςθ του φορζα λειτουργίασ για λόγουσ αναπθρίασ ι ςε 

περίπτωςθ επιπλοκϊν εγκυμοςφνθσ (για τισ γυναίκεσ κατόχουσ αδείασ), κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ, θ οποία 

ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά από κζντρο πιςτοποίθςθσ αναπθρίασ ι το 

αντίςτοιχο ιατρικό πιςτοποιθτικό (για τισ εγκφουσ).  (άρκρο 22 παρ.2 Ν.4849/21) 

 Επιτρζπεται, ςε κάκε περίπτωςθ, θ αναπλιρωςθ που γίνεται για λόγουσ που οφείλονται ςτο πρόςωπο του 

πωλθτι λόγω ανωτζρασ βίασ. (άρκρο 22 παρ.2 Ν.4849/21) 

  
Β. Υποβοικθςθ 

Ο παραγωγόσ και ο επαγγελματίασ πωλθτισ μπορεί να υποβοθκοφνται με τθν παράλλθλθ παρουςία 

προςϊπου ςυγγζνειασ α’ ι β’ βακμοφ ι από τον/τθν ςφηυγο ι τον ςυμβίο/α, ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτθν περ. α) τθσ παρ. 1 του άρκρου 22 του Ν.4849/21. Θ υποβοικθςθ διαρκεί κατ’ ανϊτατο 

χρονικό όριο ζωσ τρεισ (3) μινεσ, ανά θμερολογιακό ζτοσ. (άρκρο 22 παρ.3 Ν.4849/21) 

  

Γ. Διλωςθ ατόμων που αναπλθρϊνουν ι υποβοθκοφν 

Οι πωλθτζσ δθλϊνουν τα άτομα που τουσ αναπλθρϊνουν ι τουσ υποβοθκοφν ςτθν αρμόδια αρχι 

(Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου), μία φορά, ςτθν αρχι κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ ι όποτε παραςτεί ανάγκθ, με 

κοινι αίτθςθ του πωλθτι και του αναπλθρωτι ι του προςϊπου που υποβοθκά τον πωλθτι, ανάλογα με 

τθν περίπτωςθ του προςϊπου που δθλϊνεται. (άρκρο 22 παρ.4 Ν.4849/21) 

 Θ αίτθςθ του προθγοφμενου εδαφίου περιλαμβάνει: 

α) Τα ςτοιχεία ταυτότθτασ, τον Αρικμό Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) και τον Αρικμό Μθτρϊου 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Α.Μ.Κ.Α.) του αναπλθρωτι ι του προςϊπου που υποβοθκά τον πωλθτι, 

β) το χρονικό διάςτθμα τθσ αναπλιρωςθσ ι τθσ υποβοικθςθσ, 

γ) πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ από το οποίο προκφπτει ο βακμόσ ςυγγζνειασ του πωλθτι και 

του αναπλθρωτι ι του προςϊπου που υποβοθκά τον πωλθτι ι τα ςτοιχεία τθσ βεβαίωςθσ πρόςλθψθσ του 

αναπλθρωτι, 

δ) πιςτοποιθτικό υγείασ τθσ υπό ςτοιχεία Υ1γ/Γ.Ρ/οικ. 35797/11.4.2012 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υγείασ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb-%cf%851%ce%b3%ce%b3-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ba/
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και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Β’ 1199), ςε ιςχφ για τον αναπλθρωτι ι το πρόςωπο που υποβοθκά τον 

πωλθτι,  

ε) υπεφκυνθ διλωςθ του αναπλθρωτι ότι δεν κατζχει άδεια παραγωγοφ ι επαγγελματία πωλθτι 

υπαίκριου εμπορίου. (άρκρο 22 παρ.4 Ν.4849/21) 

 Ειδικά για τισ λαϊκζσ αγορζσ, θ διλωςθ των αναπλθρωτϊν, κακϊσ και θ γνωςτοποίθςθ των υπαλλιλων 

μποροφν να υποβλθκοφν ςτθν Ρεριφζρεια για το ςφνολο των λαϊκϊν αγορϊν αυτισ ςτισ οποίεσ 

δραςτθριοποιείται ο πωλθτισ. (άρκρο 22 παρ.14 Ν.4849/21) 

  

Δ. Χοριγθςθ βεβαίωςθσ αναπλιρωςθσ ι υποβοικθςθσ 

Θ αρμόδια αρχι (Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου), εντόσ των ορίων τθσ οποίασ δραςτθριοποιείται ο πωλθτισ, 

ελζγχει τθν οικογενειακι κατάςταςθ του πωλθτι ι τα ςτοιχεία πρόςλθψθσ, κακϊσ και τθν φπαρξθ ι μθ 

πιςτοποιθτικοφ υγείασ ςε ιςχφ του αναπλθρωτι και, ςε κετικι περίπτωςθ, εφόςον το χρονικό διάςτθμα 

αναπλιρωςθσ είναι ςφμφωνο με το παρόν, ενθμερϊνει το πλθροφοριακό ςφςτθμα και τουσ αιτοφντεσ, 

χορθγϊντασ βεβαίωςθ αναπλιρωςθσ ι υποβοικθςθσ, κατά περίπτωςθ, ςτθν οποία αναφζρονται τα 

ςτοιχεία του φορζα, του κατόχου τθσ κζςθσ - δραςτθριοποίθςθσ, κακϊσ και τα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 22 του Ν.4849/21. (άρκρο 22 παρ.5 Ν.4849/21) 

  
Ε. Ρρόςλθψθ υπαλλιλου 

Επιτρζπεται θ πρόςλθψθ υπαλλιλου από τον πωλθτι, εφόςον ο υποψιφιοσ υπάλλθλοσ δεν κατζχει άδεια 

παραγωγοφ ι επαγγελματία πωλθτι υπαίκριου εμπορίου. Ο πωλθτισ γνωςτοποιεί τθν πρόςλθψθ 

υπαλλιλου, που τον αναπλθρϊνει ι τον υποβοθκά, αυκθμερόν ςτθν αρμόδια αρχι (Ρεριφζρεια Β. 

Αιγαίου)  υποβάλλοντασ αίτθςθ για τθν ζκδοςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ πρόςλθψθσ. Αν με τθν πρόςλθψθ 

ςυνάπτεται ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου, ο πωλθτισ ενθμερϊνει κάκε φορά αμελλθτί τθν 

αρμόδια αρχι και για τθν τυχόν ανανζωςι τθσ. Για τθν πρόςλθψθ, τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ, κακϊσ 

και τουσ όρουσ εργαςίασ των υπαλλιλων εφαρμόηονται οι ςχετικζσ διατάξεισ τθσ εργατικισ 

νομοκεςίασ. (άρκρο 22 παρ.6 Ν.4849/21) 

 Θ αρμόδια αρχι ελζγχει αυτεπάγγελτα τα ςτοιχεία τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ του υπαλλιλου, κακϊσ και τθν 

φπαρξθ ι μθ πιςτοποιθτικοφ υγείασ ςε ιςχφ, ενθμερϊνει το πλθροφοριακό ςφςτθμα και χορθγεί βεβαίωςθ 

πρόςλθψθσ ςτθν οποία αναφζρονται τα ςτοιχεία του φορζα, κακϊσ και: 

α) τα ςτοιχεία ταυτότθτασ, ο Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) και ο Α.Μ.Κ.Α. του υπαλλιλου, 

β) θ θμερομθνία πρόςλθψθσ και 

γ) τα ςτοιχεία ταυτότθτασ και ο Α.Φ.Μ. του πωλθτι-εργοδότθ. (άρκρο 22 παρ.10 Ν.4849/21) 

 

ΣΤ. Ταυτόχρονθ αναπλιρωςθ από περιςςότερουσ αναπλθρωτζσ 

Απαγορεφεται θ ταυτόχρονθ αναπλιρωςθ από περιςςότερουσ του ενόσ (1) αναπλθρωτζσ. Εξαιροφνται οι 

κάτοχοι βεβαίωςθσ δραςτθριοποίθςθσ ετιςιασ διάρκειασ υπαίκριου εμπορίου, οι οποίοι δφνανται να 

δραςτθριοποιοφνται ταυτόχρονα ςε περιςςότερεσ από μία βραχυχρόνιεσ αγορζσ είτε μζςω αναπλιρωςθσ 

είτε μζςω πρόςλθψθσ υπαλλιλων. (άρκρο 22 παρ.7 Ν.4849/21) 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
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Η. Μεταβολι ςτοιχείων 

Για οποιαδιποτε μεταβολι των ςτοιχείων τθσ υποβοικθςθσ, τθσ αναπλιρωςθσ και τθσ πρόςλθψθσ 

υπαλλιλου, τθν ευκφνθ ενθμζρωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ (Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου)  ζχει ο πωλθτισ. (άρκρο 

22 παρ.9 Ν.4849/21) 

  

Θ. Υποχρεϊςεισ πωλθτι/αναπλθρωτι ωσ προσ τθ δραςτθριοποίθςθ 

Ο πωλθτισ ι ο αναπλθρωτισ του υποχρεοφνται ςε αυτοπρόςωπθ παρουςία ςτον χϊρο πϊλθςθσ των 

προϊόντων. Το πρόςωπο που αναπλθρϊνει τον πωλθτι είναι αποκλειςτικά υπεφκυνο για τθν άςκθςθ τθσ 

δραςτθριοποίθςθσ. (άρκρο 22 παρ.8 Ν.4849/21) 

 

Κ. Αςφάλιςθ αγρεργατϊν που απαςχολοφνται παράλλθλα ςε παραγωγοφσ αγροτικϊν προϊόντων και ωσ 

λιανοπωλθτζσ  

Στθν περίπτωςθ των αγρεργατϊν, που απαςχολοφνται ςε παραγωγοφσ αγροτικϊν προϊόντων και 

παράλλθλα εργάηονται ωσ λιανοπωλθτζσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του 

άρκρου 7 του ν. 3232/2004 (Α’ 48). (άρκρο 22 παρ.11 Ν.4849/21) 

 Οι αγρεργάτεσ, που είναι αςφαλιςμζνοι ςτον Ο.Γ.Α. και απαςχολοφνται παραλλιλωσ ςε παραγωγοφσ 

αγροτικϊν προϊόντων, ωσ λιανοπωλθτζσ ςε λαϊκζσ αγορζσ, εξαιροφνται από τθν αςφάλιςθ του Ι.Κ.Α. - 

Ε.Τ.Α.Μ. για τθν απαςχόλθςι τουσ αυτι. (άρκρο 7 παρ. 12 Ν. 3232/04). 

 

Λ. Λφςθ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ 

Σε περίπτωςθ λφςθσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ, ο πωλθτισ υποχρεοφται να ενθμερϊςει ςχετικά τθν αρμόδια 

(Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου) αρχι εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) θμερϊν. Θ αρμόδια αρχι, εντόσ προκεςμίασ 

τριϊν (3) θμερϊν από τθν θμζρα που ζλαβε γνϊςθ τθσ λφςθσ τθσ ςχζςθσ εργαςίασ, ενθμερϊνει ςχετικά το 

Ο.Ρ.Σ.Α.Α. (άρκρο 22 παρ.12 Ν.4849/21) 

  

ΛΑ. Ρωλθτζσ που δθλϊνονται από νομικά πρόςωπα 

Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τουσ πωλθτζσ που δθλϊνονται από νομικά πρόςωπα. (άρκρο 22 παρ.13 

Ν.4849/21) 

 Θ διλωςθ αναπλιρωςθσ ι υποβοικθςθσ υποβάλλεται από το νομικό πρόςωπο ςτθν αρμόδια 

αρχι. (άρκρο 22 παρ.13 Ν.4849/21) 

 

VIII. Θλεκτρονικι μεταβολι ςτοιχείων δραςτθριοποίθςθσ 
  
Θ μεταβολι ςτοιχείων δραςτθριοποίθςθσ, διενεργείται θλεκτρονικά. (άρκρο 57 παρ.4 Ν.4849/21) 
 

 ΆΚΟ  12  

Διατιρθςθ τάξθσ 

Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τον ζλεγχο εφαρμογισ των διατάξεων του παρόντοσ και των κατ’ 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-7-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-7-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-7-%cf%85%cf%80%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-22-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%ae%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%ae-%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%87%cf%81%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf-%cf%80-%cf%83-%ce%b1-%ce%b1-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%85%cf%84/
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εξουςιοδότθςισ τουσ εκδιδόμενων υπουργικϊν αποφάςεων είναι: 

(α) Θ Διυπθρεςιακι Μονάδα Ελζγχου Αγοράσ (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Ν. 4712/2020 (Α’ 146) ςε πανελλινια 

κλίμακα. 

(β) Οι Ρεριφζρειεσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τουσ. 

 (γ) Οι Διμοι εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τουσ. 

(δ) Θ Ελλθνικι Αςτυνομία ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ τθσ. 

(ε) Το Λιμενικό Σϊμα – Ελλθνικι Ακτοφυλακι (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ του και 

(ςτ) Θ Γενικι Διεφκυνςθ του Σϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ (ΣΔ.Δ.Ο.Ε.), ςφμφωνα με το 

άρκρο 58 του Ν. 4849/2021. 

Τα προσ πϊλθςθ προϊόντα πρζπει να είναι τοποκετθμζνα ςε πάγκουσ ϊςτε να εξαςφαλίηονται οι 

κανόνεσ υγιεινισ και κακαριότθτασ. 

Οι πωλθτζσ οφείλουν να φροντίηουν για τθν κακαριότθτα του χρθςιμοποιοφμενου χϊρου (άμεςθ 

ςυλλογι των απορριμμάτων και των χαρτοκιβωτίων), για τον τρόπο ζκκεςθσ και τθν πϊλθςθ των 

προϊόντων και ειδικότερα των νωπϊν ψαριϊν-ςυλλογι και απομάκρυνςθ των νερϊν από το λιϊςιμο 

του πάγου που χρθςιμοποιείται για τθν ςυντιρθςθ των ψαριϊν, απολφμανςθσ του χϊρου, 

απαγόρευςθσ κακαριςμοφ ψαριϊν- κακϊσ επίςθσ και ςυγκζντρωςθ από άλλα ευπακι είδθ φφλλων 

λαχανικϊν ι φροφτων. Τα αυτοκίνθτα των πωλθτϊν (φορτθγά) και μζχρι 3 τόνων πρζπει να 

ςτακμεφουν υποχρεωτικά εντόσ ειδικοφ χϊρου. Μετά τθν αποχϊρθςθ όλων κα γίνεται από ςυνεργείο 

του Διμου θ κακαριότθτα (πλφςιμο κ.λπ.)τθσ Λαϊκισ Αγοράσ. 

Μετά τθ λιξθ του χρόνου λειτουργίασ τθσ κα πρζπει ο κακζνασ πωλθτισ χωριςτά να προβεί ςτθν 

ςυγκζντρωςθ των απορριμμάτων που ζχει δθμιουργιςει ςε ςακοφλεσ ι ςε δοχεία τα οποία οι 

υπάλλθλοι του Διμου ςυλλζγουν ςτθ ςυνζχεια. 

Ιδιαίτερθ προςοχι ςυνιςτάται επίςθσ ςτα ευπακι είδθ που αλλοιϊνονται εφκολα, ϊςτε να μθν 

αφινουν απορρίμματα. 

Με τθν ίδια ευκφνθ πρζπει οι πωλθτζσ κατά τθν αποχϊρθςι τουσ μετά τθ λιξθ τθσ αγοράσ να 

μεταφζρουν από τουσ χϊρουσ τθσ αγοράσ τα εμπορεφματα που δεν διατζκθκαν, τα κενά είδθ 

ςυςκευαςίασ και γενικά κάκε είδουσ εργαλείων-πάγκων, απαγορευμζνθσ τθσ εγκατάλειψθσ αυτϊν. 

Τζλοσ πρζπει να φροντίηουν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ τάξθσ και να αποφεφγουν τθν ενόχλθςθ των 

περιοίκων. 

 

ΆΚΟ  13 

Ροιότθτα, υγιεινι και αςφάλεια προϊόντων που διατίκενται ςτισ Λαϊκζσ Αγορζσ 

1.Τα διατικζμενα από τουσ πωλθτζσ ςτο υπαίκριο εμπόριο, τρόφιμα, ανάλογα με το είδοσ τουσ, πρζπει 

να πλθροφν τουσ όρουσ ποιότθτασ, υγιεινισ και αςφάλειασ των τροφίμων, ςφμφωνα με τισ γενικζσ 

διατάξεισ τθσ ενωςιακισ περί τροφίμων νομοκεςίασ, τισ ςχετικζσ κατά περίπτωςθ προϊόντοσ διατάξεισ 

τθσ ειδικισ εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ, τον Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν (υπ’ αρ. 1100/9.9.1987 

απόφαςθ του Ανϊτατου Χθμικοφ Συμβουλίου, Β’ 788), τουσ Κανόνεσ Διακίνθςθσ και Εμπορίασ 

Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) τθσ υπό ςτοιχεία 91354/24.8.2017 απόφαςθσ του 
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Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, (Β’ 2983) με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν κατά περίπτωςθ διατάξεων 

αρμοδιότθτασ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ (ΓΧΚ), τθν απόφαςθ του Υπουργοφ Υγείασ υπό ςτοιχεία  

Υ1γ/Γ.Ρ./ οικ.47829/23.6.2017 (Β’ 2161) «Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ 

επιχειριςεων τροφίμων/ ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ» και των λοιπϊν υγειονομικϊν διατάξεων. 

Ειδικά για τα νωπά οπωροκθπευτικά εφαρμόηεται επίςθσ ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 543/2011 (L 157). Τα είδθ 

ηωικισ προζλευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των νωπϊν ειδϊν αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ, 

κακϊσ και τα κατεψυγμζνα προϊόντα γενικϊσ, πρζπει να διατθροφνται, να διακινοφνται και να 

διατίκενται από ειδικά διαςκευαςμζνα οχιματα, αυτοκίνθτα ι ρυμουλκοφμενα. Επιπλζον εφαρμόηεται 

το άρκρο 18 τθσ υπ’ αρ. 15523/2006 κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 

και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων (Β’ 1187) για τουσ οδθγοφσ ορκισ πρακτικισ και ο ν. 2969/2001 (Α’ 

281). 

2.Τα προσ πϊλθςθ ςτο υπαίκριο εμπόριο είδθ διατίκενται ςφμφωνα με τουσ Κανόνεσ Διακίνθςθσ και 

Εμπορίασ Ρροϊόντων και Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Κανόνεσ ΔΙ.Ε.Ρ.Ρ.Υ.) με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν κατά 

περίπτωςθ διατάξεων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, του Ενιαίου 

Φορζα Ελζγχου Τροφίμων και του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ, και πρζπει να πλθροφν τισ διατάξεισ 

των Ελλθνικϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (Κεφάλαια Β και Γ του ν. 4308/2014, Α’ 251). Σε καμία περίπτωςθ, 

δεν πρζπει να ςυνιςτοφν παράνομθ απομίμθςθ προϊόντων ι να διακινοφνται κατά παράβαςθ των 

ςχετικϊν με τθν προςταςία των δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ διατάξεων ι διατάξεων τθσ 

ενωςιακισ τελωνειακισ νομοκεςίασ, του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) και του ν. 

2969/2001 (Α’ 281). 

3.Κάκε πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου, ο οποίοσ διακινεί βιομθχανικά - βιοτεχνικά μθ εδϊδιμα προϊόντα 

ι μεταποιθμζνα τρόφιμα απευκείασ από ειδικά διαςκευαςμζνο όχθμα, καταλαμβάνει αρικμό μζτρων 

ίςο με το μικοσ του οχιματόσ του, όχι όμωσ, άνω των οκτϊ (8) μζτρων και ςφμφωνα προσ τα οριηόμενα 

ςτον κανονιςμό λειτουργίασ τθσ αγοράσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, δεν επιτρζπεται θ φπαρξθ ξεχωριςτοφ 

πάγκου, εκτόσ εάν το μικοσ του οχιματοσ είναι μικρότερο από το οριηόμενο μικοσ πάγκων για τισ 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ πωλοφμενων ειδϊν, ανά λαϊκι αγορά, και εφόςον υπάρχει δυνατότθτα από 

άποψθ χϊρου. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι τα διαςκευαςμζνα οχιματα να διακζτουν Ζγκριςθ 

Τφπου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τθ διαδικαςία τθσ υπ’ αρ. 54795/2971/20/18.12.2020 κοινισ 

υπουργικισ απόφαςθσ των υπουργϊν Οικονομικϊν και Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β’ 5946). Κατά τθ 

διακίνθςθ και πϊλθςθ των τροφίμων τθροφνται οι απαιτιςεισ του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Ραραρτιματοσ ΙΙ 

του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιμα που ςυντθροφνται με ψφξθ και κατάψυξθ 

πρζπει να τθρείται θ αλυςίδα ψφξθσ με βάςθ τισ κερμοκραςίεσ ςυντιρθςθσ που ορίηει ο 

παραςκευαςτισ των τροφίμων. 

 
ΆΚΟ  14 

Κυρϊςεισ 

Οι  παραβάςεισ, οι κυρϊςεισ και τα διοικθτικά πρόςτιμα που προβλζπονται περιγράφονται ςτο άρκρο 

62 (Ν. 4849/2021). Ακολουκεί αναλυτικόσ πίνακασ: 
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Αφξων 

αρικμόσ 
Ρεριγραφι παράβαςθσ Κφρωςθ 

ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΘ ΔΑΣΤΘΙΟΡΟΙΘΣΘΣ 

1 

Δραςτθριοποίθςθ ςτο υπαίκριο εμπόριο χωρίσ 

αντίςτοιχθ άδεια/βεβαίωςθ ι με άδεια 

/βεβαίωςθ τθσ οποίασ θ ιςχφσ ζχει λιξει ι με 

άδεια/βεβαίωςθ που ζχει ανακλθκεί 

Ρρόςτιμο φψουσ χιλίων (1.000) ευρϊ 

2 
Δραςτθριοποίθςθ ςτο υπαίκριο εμπόριο χωρίσ 

κζςθ ι δικαίωμα πλανόδιασ δραςτθριοποίθςθσ 
Ρρόςτιμο φψουσ χιλίων (1.000) ευρϊ 

3 
Δραςτθριοποίθςθ ςε άλλθ κζςθ από αυτι που 

ζχει χορθγθκεί ςτον πωλθτι 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

4 

Αυκαίρετθ αλλαγι κζςθσ δραςτθριοποίθςθσ 

εντόσ αγοράσ (εφόςον υπάρχουν τοπογραφικό 

και αρίκμθςθ των κζςεων πϊλθςθσ) 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

5 
Επζκταςθ εγκατάςταςθσ πϊλθςθσ πζραν τθσ 

εγκεκριμζνθσ 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

6 
Ρϊλθςθ προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται 

ςτθν άδεια του πωλθτι 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

7 
Ρϊλθςθ προϊόντων που δεν αντιςτοιχοφν ςτθ 

κζςθ που χορθγικθκε ςτον πωλθτι 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

8 

Ρϊλθςθ προϊόντων ενϊ ζχει χορθγθκεί 

απαλλαγι από τα τζλθ κζςθσ ι δικαιϊματοσ 

πλανόδιασ δραςτθριοποίθςθσ 

Ρρόςτιμο φψουσ χιλίων (1.000) ευρϊ 

9 
Απουςία διακριτικισ ςιμανςθσ παραγωγοφ-

επαγγελματία 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

10 
Ψευδισ / παραπλανθτικι διακριτικι ςιμανςθ 

παραγωγοφ- επαγγελματία 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

ΡΩΛΘΣΘ ΑΓΑΘΩΝ - ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΑΑΒΑΣΕΙΣ - ΡΑΑΕΜΡΟΙΟ - ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ 

11 

Διάκεςθ / πϊλθςθ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ 

αγακϊν από τθ δθλοφμενθ ςτο e-katanalotis από 

παραγωγό ι επαγγελματία πωλθτι 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

12 Διάκεςθ προϊόντων χωρίσ νόμιμα παραςτατικά Ρρόςτιμο φψουσ χιλίων (1.000) ευρϊ 

13 
Διάκεςθ προϊόντων με παραςτατικά που φζρουν 

ελλιπείσ ι ανακριβείσ ενδείξεισ 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

14 
Ζλλειψθ ταμειακισ μθχανισ (εφόςον 

προβλζπεται) 

Ανάκλθςθ άδειασ και απαγόρευςθ 

δραςτθριοποίθςθσ ςτο υπαίκριο 

εμπόριο ςε όλθ τθν Επικράτεια για 

ζνα (1) ζτοσ. 

15 Μθ τοποκζτθςθ ηυγοφ ςε εμφανζσ ςθμείο 
Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 



27 
 

16 

Χριςθ μθ εγκεκριμζνων ι ελαττωματικϊν 

μζτρων, ηυγϊν και ςτακμϊν κατά τθ ηφγιςθ και τθ 

ςτάκμιςθ των προϊόντων 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

17 

Μθ τοποκζτθςθ πινακίδασ ςε κάκε προϊόν με τισ 

ενδείξεισ τθ σ τιμισ πϊλθςθσ, ι τθσ ποιότθτασ, ι 

τθσ προζλευςθσ 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

18 
Αναγραφι αναλθκϊν ι παραπλανθτικϊν 

ςτοιχείων ποιότθτασ ι προζλευςθσ προϊόντοσ 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

19 
Μθ ζκδοςθ φορολογικισ απόδειξθσ ταμειακισ 

μθχανισ 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

20 

Μθ ζκδοςθ φορολογικισ απόδειξθσ ταμειακισ 

μθχανισ για τρεισ (3) ι περιςςότερεσ φορζσ εντόσ 

ενόσ (1) ζτουσ 

Ανάκλθςθ κζςθσ δραςτθριοποίθςθσ 

και δικαιϊματοσ δραςτθριοποίθςθσ 

ςτο πλανόδιο εμπόριο για δεκαπζντε 

(15) μζρεσ. 

ΡΟΣΛΘΨΘ - ΑΝΑΡΛΘΩΣΘ-ΥΡΟΒΟΘΘΘΣΘ 

21 
Δραςτθριοποίθςθ υπαλλιλου χωρίσ βεβαίωςθ 

πρόςλθψθσ ι διλωςθ ςτθν αρμόδια αρχι 
Ρρόςτιμο φψουσ χιλίων (1.000) ευρϊ 

22 
Αναπλιρωςθ - υποβοικθςθ χωρίσ ςχετικι 

βεβαίωςθ ι διλωςθ ςτθν αρμόδια αρχι 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

23 

Ταυτόχρονθ δραςτθριοποίθςθ κατά τθν ίδια 

θμζρα πωλθτι και αναπλθρωτι ςε διαφορετικζσ 

κζςεισ - δραςτθριοποιιςεισ, εξαιρουμζνων των 

πολιτϊν ςε βραχυχρόνιεσ αγορζσ 

Ροόςτιιιο φϊουο γιλίων ίΐ.000) ευοϊ 

ΑΝΘΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΡΑΑΒΑΣΘ ΩΑΙΟΥ - ΑΛΛΕΣ ΡΑΑΒΑΣΕΙΣ 

24 Άρνθςθ - παρεμπόδιςθ ελζγχου 
Ρρόςτιμο φψουσ δφο χιλιάδων (2.000) 

ευρϊ 

25 
Ρϊλθςθ προϊόντων εκτόσ του προβλεπόμενου 

ωραρίου 

Ρρόςτιμο φψουσ πεντακοςίων (500) 

ευρϊ 

26 

Μθ τιρθςθ του πλθκυςμιακοφ κριτθρίου τθσ 

παρ. 2 του άρκρου 55 από πωλθτι πλανόδιου 

εμπορίου 

Ρρόςτιμο φψουσ χιλίων (1.000) ευρϊ 

27 
Ρϊλθςθ ηϊντων χερςαίων ι υδρόβιων ηϊων ςε 

υπαίκρια αγορά 

Ρρόςτιμο φψουσ δφο χιλιάδων (2.000) 

ευρϊ 

Αν διαπιςτωκοφν περιςςότερεσ από μία παραβάςεισ του ανωτζρω πίνακα οι αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ 

επιβάλλονται ςωρευτικά. Θ επιβολι των κυρϊςεων του ανωτζρω πίνακα δεν αποκλείει τθν επιβολι 

κυρϊςεων περί παραβάςεων τθσ φορολογικισ νομοκεςίασ που προβλζπονται από τον 

ν. 4174/2013 (Α' 170). 

Το φψοσ του επιβλθκζντοσ διοικθτικοφ προςτίμου μειϊνεται ςτο ιμιςυ αν ο υπόχρεοσ εντόσ είκοςι 

(20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτόν τθσ ςχετικισ πράξθσ προβεί ςε καταβολι 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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του προςτίμου. Θ καταβολι αυτι ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ παραίτθςθ του υπόχρεου από κάκε 

δικαίωμα προςβολισ ι αμφιςβιτθςθσ τθσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου. 

Αν ςε διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ διαπιςτωκεί ότι ο πωλθτισ ζχει υποπζςει ςτθν ίδια παράβαςθ, το 

πρόςτιμο διπλαςιάηεται. 

α. Θ κζςθ δραςτθριοποίθςθσ ι το δικαίωμα δραςτθριοποίθςθσ ςτο πλανόδιο εμπόριο ανακαλείται για 

ζξι (6) μινεσ, εφόςον ςε διάςτθμα δφο (2) ετϊν ο δικαιοφχοσ πωλθτισ υποπζςει ςε οποιαδιποτε 

παράβαςθ του παρόντοσ για περιςςότερεσ από ζξι (6) φορζσ. Αν ζχει υποπζςει ςε διάςτθμα δφο (2) 

ετϊν ςε ζξι (6) παραβάςεισ, θ αρχι ελζγχου που καταχϊρθςε και βεβαίωςε τθν τελευταία παράβαςθ 

ενθμερϊνει εγγράφωσ τον δικαιοφχο πωλθτι για τισ επιπτϊςεισ τθσ επιπλζον παράβαςθσ. 

β. Θ ανάκλθςθ αφορά ςε όλεσ τισ κζςεισ δραςτθριοποίθςθσ του πωλθτι ι το δικαίωμα πλανόδιων 

δραςτθριοποιιςεων. 

γ. Από τα ανωτζρω εξαιρείται θ παράβαςθ μθ ζκδοςθσ απόδειξθσ ταμειακισ μθχανισ, για τθν οποία 

επιβάλλεται θ κφρωςθ του ςθμείου 20 του πίνακα τθσ παρ. 1. 

Οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντοσ δεν κίγουν ειδικότερα διοικθτικά πρόςτιμα που 

επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάςεισ των κανόνων εμπορίασ και διακίνθςθσ 

προϊόντων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία ι ειδικότερα μζτρα και κυρϊςεισ που επιβάλλονται 

από τθν κείμενθ νομοκεςία περί αντιμετϊπιςθσ παραεμπορίου, φοροδιαφυγισ, αςφάλειασ τροφίμων, 

κεμάτων Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων όπωσ και τθσ νομοκεςίασ αρμοδιότθτασ των 

Υπθρεςιϊν τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. Οι κυρϊςεισ του άρκρου 19 του 

ν. 4177/2013 περί ειδικϊν ποινικϊν κυρϊςεων επιβάλλονται ακροιςτικά με τισ κυρϊςεισ τθσ παρ. 1 

και τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ μθ τιρθςθσ των υγειονομικϊν όρων, τθσ μθ φπαρξθσ άδειασ, τθσ μθ κεϊρθςισ τθσ, ι 

τθσ μθ καταβολισ του θμεριςιου τζλουσ λαϊκϊν αγορϊν και γενικότερα τθσ αυκαίρετθσ κατάλθψθσ 

επιπλζον χϊρου ι τθσ αυκαίρετθσ μετακίνθςθσ πωλθτι από τθν κζςθ που του ζχει αποδοκεί, ςε 

οποιαδιποτε άλλθ κζςθ όπωσ και θ οποιαδιποτε παρζκκλιςθ από τον παρόντα Κανονιςμό, κα 

επιφζρει αυτόματα τθν αυτοδίκαιθ αναςτολι τθσ κζςθσ που κατζχει ο πωλθτισ, με απόφαςθ του 

Διμου αλλά και ςφμφωνα με το άρκρο 21 του Ν. 4849/2021. 

Εάν διαπιςτωκεί θ φπαρξθ λόγου για τον οποίο θ χοριγθςθ τθσ άδειασ ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο 

δεν ζπρεπε να γίνει ι διαπιςτωκεί με οποιονδιποτε τρόπο από αρμόδια υπθρεςία ότι δεν υφίςταται 

πλζον μία από τισ προχποκζςεισ που απαιτοφνται για τθ χοριγθςθ αυτισ. 

Σφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 28 του ν. 4849/ 2021, κεςπίηονται οι κάτωκι κυρϊςεισ: 

1)ΡΑΑΒΑΣΘ: Στάκμευςθ αυτοκινιτου εντόσ του χϊρου λειτουργίασ τθσ Λαϊκισ Αγοράσ και θ πϊλθςθ 

των εμπορευμάτων μζςα από αυτά, εξαιροφμενων των ειδικά διαςκευαςμζνων οχθμάτων 

(αυτοκίνθτα ι ρυμουλκοφμενα και οχιματα ειδϊν κυλικείου). 

2)ΡΑΑΒΑΣΘ: Εγκατάςταςθ πάγκων ςτουσ διαδρόμουσ ειςόδων καταςτθμάτων και οικιϊν, ςε ράμπεσ 

αναπιρων και οτιδιποτε ζχει ςχζςθ με τθν παρεμπόδιςθ τθσ προςζλευςθσ των πολιτϊν ςτο χϊρο τθσ 

λαϊκισ αγοράσ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4177/year/2013/article/19
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/531
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3)ΡΑΑΒΑΣΘ: Ρρόκλθςθ ηθμιϊν ςτισ κατοικίεσ και τα πεηοδρόμια εντόσ των οδϊν λειτουργίασ των λαϊκϊν 

αγορϊν. 

4)ΡΑΑΒΑΣΘ: Θχορφπανςθ με τθν χριςθ μεγάφωνων ι άλλων θχθτικϊν οργάνων. 

5)ΡΑΑΒΑΣΘ: Μθ ςυλλογι και ενςάκιςθ των απορριμμάτων κακ' όλθ τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ λαϊκισ 

αγοράσ (ιδιαιτζρωσ ευπακϊν ειδϊν που αλλοιϊνονται εφκολα, φφλλα λαχανικϊν, κ.λ.π.) κακϊσ και μθ 

απομάκρυνςθ ειδϊν ςυςκευαςίασ (χαρτόκουτα, τελάρα) και τοποκζτθςθ αυτϊν ςτουσ κάδουσ 

ανακφκλωςθσ. 

6)ΡΑΑΒΑΣΘ: Μθ ςυλλογι των απόνερων νωπϊν αλιευμάτων, λζπια ψαριϊν, εντόςκια, ςε ειδικά δοχεία 

κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ και μθ απομάκρυνςθ αυτϊν από τθν λαϊκι αγορά. 

Για όλεσ τισ προαναφερόμενεσ παραβάςεισ, οι επόπτεσ κατά τον ζλεγχο και τον εντοπιςμό τουσ κα 

απευκφνονται ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ  (Αςτυνομία, Διεφκυνςθ κακαριότθτασ κ.τ.λ) για να επιβάλλουν τισ εκ 

του νόμου απαιτοφμενεσ κυρϊςεισ. 

Τζλοσ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ νομοκεςίασ που διζπει το Υπαίκριο Εμπόριο και τθ λειτουργία των 

Λαϊκϊν Αγορϊν, κα ιςχφουν οι εκάςτοτε νεότερεσ τροποποιιςεισ των άρκρων που αναφζρονται ςτισ 

παραπάνω κυρϊςεισ. 

 

ΆΚΟ  15 

Τζλθ 
 

Για το μίςκωμα των κζςεων τθσ Λαϊκισ Αγοράσ ορίςτθκε για τουσ πωλθτζσ το τίμθμα (τζλοσ) που 

είχε κακοριςτεί με τθν Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου 211/2016 και τθν υπ’ αρικμ.: 186/2016 

Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τζωσ Διμου Λζςβου και  ςυνεχίηει να ζχει ιςχφ ςτον νφν Διμο 

Μυτιλινθσ, ωσ εξισ, βάςει του άρκρου 23 (Νόμοσ 4849/2021 (Φ.Ε.Κ. 207/τ. A’/05.11.2021), : 

 

ΛΑΪΚΘ ΑΓΟΑ   ΘΜΕΘΣΛΟ ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΚΕΣΕΛΣ ΛΑΪΚΙΣ ΑΓΟΑΣ 

ΕΡΑΝΩ ΣΚΑΛΑΣ 

   
 

Τρία (3) ευρϊ                   ΤΙΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ(35)+ΡΕΝΤΕ (5) 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

 

    Τρία (3) ευρϊ ΤΙΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ (35)+ ΡΕΝΤΕ(5) 

ΧΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΣ 

 

     Τρία (3) ευρϊ ΤΙΑΝΤΑ ΡΕΝΤΕ (35)+ ΡΕΝΤΕ (5) 
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Το φψοσ του θμεριςιου τζλουσ είναι κοινό για παραγωγοφσ και επαγγελματίεσ πωλθτζσ και 

καταβάλλεται μθνιαίωσ είτε ςε ειδικά οριςμζνο τραπεηικό λογαριαςμό είτε ςτο ταμείο του φορζα 

λειτουργίασ (διμου). 

Τα ζςοδα από τθ Λαϊκζσ Αγορζσ του Διμου Μυτιλινθσ, όπωσ ορίηει ο νόμοσ,  περιζρχονται ςε 

ποςοςτό 75% ςτο Διμο Μυτιλινθσ και ςε ποςοςτό 25% ςτθν οικεία Ρεριφζρεια και αποδίδεται ςε 

αυτιν τουλάχιςτον μία (1) φορά κάκε εξάμθνο με απόφαςθ του Διμου (άρκρο 23, παράγραφοσ 

1(β)του Ν. 4849/2021). 

 

ΆΚΟ  16 

Κακικοντα εποπτϊν 

Ο Διμοσ Μυτιλινθσ, με απόφαςθ Δθμάρχου ορίηει κακικοντα επόπτθ ςε υπαλλιλουσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Κακαριότθτασ με κθτεία ενόσ ζτουσ, μετά το πζρασ τθσ οποίασ αντικακίςτανται από άλλουσ. Σκοπόσ των 

ανωτζρω υπαλλιλων είναι ο ζλεγχοσ τιρθςθσ του παρόντοσ κανονιςμοφ, θ γενικότερθ εφρυκμθ 

λειτουργία τθσ  Λαϊκισ  Αγοράσ  τθσ Σκάλασ  κακϊσ και θ καταγραφι και ενθμζρωςθ τθσ Δθμοτικισ αρχισ 

για τυχόν προβλιματα. 

Τα ανωτζρω όργανα για τθν διευκζτθςθ κεμάτων που προκφπτουν κατά τθν λειτουργία 

τθσ  Λαϊκισ  Αγοράσ  , κα ςυνεργάηονται με ζναν εκπρόςωπο των παραγωγϊν κι ζναν των επαγγελματιϊν, 

τουσ οποίουσ προτείνουν τα οικεία ςωματεία. Επιπλζον, κακικοντα που απορρζουν λόγω του 

αντικειμζνου τθσ εργαςίασ τουσ, είναι τα κατωτζρω: 

o Ο ζλεγχοσ των προςερχόμενων πωλθτϊν και θ καταγραφι αυτϊν που απουςιάηουν, 

o Θ καταγραφι των κενϊν κζςεων και θ ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, 

o Θ παροχι ςυμβουλϊν των πωλθτϊν για τθν ορκι τιρθςθ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ 

αγοράσ και των διατάξεων του Ν.4849/21, 

o Θ τοποκζτθςθ των παραγωγϊν ςε προςωρινζσ κζςεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον 

Ν.4849/21. 

 

ΆΚΟ  17 

Λςχφσ κανονιςμοφ 

Ο κανονιςμόσ αυτόσ ςυντάχκθκε για να ρυκμίςει κζματα ςχετικά με τθ λειτουργία των Λαϊκϊν 

Αγορϊν και υπεριςχφει κάκε άλλθσ διάταξθσ διαφορετικισ από αυτόν. Ρροςκικθ, τροποποίθςθ ι 

κατάργθςθ του παρόντοσ κανονιςμοφ ι των επιμζρουσ άρκρων πραγματοποιείται οποτεδιποτε, με 

απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου μετά από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ. 

Κάκε τι που δεν προβλζπεται από τον παρόντα κανονιςμό επιλφεται βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ ι  

με απόφαςθ του Διμου Μυτιλινθσ. Σε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ νομοκεςίασ που διζπει το Υπαίκριο 

Εμπόριο και τθ λειτουργία των Λαϊκϊν Αγορϊν κα ιςχφει ότι προβλζπεται από  αυτι μζχρι 

τροποποιιςεωσ  και εναρμονίςεωσ του παρόντοσ κανονιςμοφ. 

Θ ιςχφσ του κανονιςμοφ αυτοφ είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ ςυναλλαςςόμενουσ (πωλθτζσ) και 

αρχίηει να ιςχφει με τθν ζγκριςι του από τθν Ρεριφζρεια Β. Αιγαίου και τθν ανάρτθςθ του ςτο 

Ο.Ρ.Σ.Α.Α(Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα «Ανοιχτι Αγορά»). 



31 
 

Επιςυνάπτονται με τον παρόντα Κανονιςμό τα τοπογραφικά διαγράμματα των τριϊν (3) λαϊκϊν 

αγορϊν του Διμου Μυτιλινθσ, (Επάνω Σκάλασ, αρικμόσ κζςεων: 35+5, Καλλικζασ, αρικμόσ κζςεων: 

35+5 και Χρυςομαλλοφςασ, αρικμόσ κζςεων: 35+5) όπου φαίνονται τα όρια που θ κάκε μία λαϊκι 

αγορά καταλαμβάνει, οι κζςεισ που καλφπτουν οι παραγωγοί και οι επαγγελματίεσ με αρίκμθςθ 

κακϊσ και το αντικείμενο εκμετάλλευςθσ του κάκε πάγκου. 


