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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                  ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                   

ΓΖΜΟ ΜΤΣΗΛΖΝΖ                                                        

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ  

                      

ΑΠΟΠΑΜΑ       
 Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο αξηζκ. 17

εο
/26-10-2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο  

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

ΑΡΗΘΜΟ  ΑΠΟΦΑΖ     308/2022 

 

ΘΔΜΑ 22
ν  

Ζ/Γ: Έγθξηζε ζρεδίνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο. 
 

ήκεξα ηελ 26
ε
 Οθησβξίνπ 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 6:30κ.κ. ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ (Κνπληνπξηψηε 1, Μπηηιήλε), χζηεξα απφ ηελ  αξηζ. πξση. 

35429/21-10-2022 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ, θ. Υαηδεγηάλλε Γεκνζζέλε, πνπ 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη θνηλνπνηήζεθε κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηνπο 

Γεκνηηθνχο πκβνχινπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο 

απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 

ηνπ Ν. 4635/2019. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δηαπίζησζε φηη 

ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν ηξηάληα ηξηψλ (33) κειψλ ήηαλ παξφληα ηα 

είθνζη ηξία (23) κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ήηνη: 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ              ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο-Πξφεδξνο 

2. Βνπλαηζήο Θεφδσξνο- Αληηπξφεδξνο  

3. Εεξβνχ Μαξία-Γξακκαηέαο                 

4. Αλδξεαδέιιε Βαζηιηθή 

5. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγ.*****  

6. Άλεκνο Ησάλλεο                                  

7. Αζηπξαθάθεο Κσλζηαληίλνο 

8. Βαξβαγηάλλεο Γεκήηξηνο    

9. Βαζηιαθάθεο Δπζηξάηηνο-Γεκήηξηνο***                 

10. Βαηφο Ησάλλεο       

11. Εαθεηξίνπ Παλαγηψηεο 

12. Καηδαλφο Γεψξγηνο* 

13. Καηζαβέιιεο Παλαγηψηεο                  

14. Κφκβνο Δπζηξάηηνο**** 

15. Κνπλέιιεο Κσλζηαληίλνο         

16. Μακάθνο Μηραήι 

17. Μαλνχζνο Παξάζρνο   

18. Σδηκήο Δπζηξάηηνο                                    

1. Αιεμαλδξή Γήκεηξα 

2. Αλδξηψηνπ Μπξζίλε 

3. Βαιάθνο Παλαγηψηεο 

4. Βάιεζεο Παλαγηψηεο 

5. Γηαλλάθα-Βαζηινχδε Δξηθχιε 

6. Μαιιηαξφο Γεκήηξηνο 

7. Φξαγθφπνπινο Κσλζηαληίλνο 

8. Υαξαιάκπνπο πκεψλ 

9. Υνριάθα Βαζηιηθή** 

10. Φσκάο-Αηζίδεο Θεφδσξνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             

 

ΑΔΑ: ΨΝΔΔ46ΜΓΘΓ-ΜΨΣ



 

 2 

19. Σζαθχξεο Παλαγηψηεο 

20. Σζηξηγψηε Νίθε**** 

21. Φιψξνο Γεψξγηνο 

22. Φξαληδέζθνο  Μηραήι 

23. Υησηέιιε Δξηθχιε 

 

 

 

 

            

             

 
 

* Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο θ. Καηδαλφο Γεψξγηνο θαη επαλήιζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πξνζήιζε ε Γεκνηηθή 

χκβνπινο θα Υνριάθα Βαζηιηθή 

*** Καηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο θ. Βαζηιαθάθεο Δπζηξάηηνο-Γεκήηξηνο 

**** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζαλ νη 

Γεκνηηθνί χκβνπινη θ.θ. Σζηξηγψηε Νίθε, Κφκβνο Δπζηξάηηνο 

***** Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 8
νπ

 ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρψξεζε ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο θ. Αλδξηψηεο-Κσλζηάληηνο Παλαγηψηεο 

Πξνζθιήζεθαλ φινη νη πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018, εθ ησλ νπνίσλ παξίζηαληαη νη 

πξφεδξνη: 1) Λνπηξψλ, θ. Μακψιεο Βαζίιεηνο θαη 2) Πισκαξίνπ, θ. Ξαλζνχιεο Ησάλλεο. 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γήκαξρνο Μπηηιήλεο, θ. Κχηειεο 

Δπζηξάηηνο, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.4555/2018. 

Πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, 

θ. Κνπληνπξέιιεο Ζξαθιήο. 

ηε ζπλεδξίαζε πξαθηηθά ηήξεζε ν δεκνηηθφο ππάιιεινο Κξηπηληήξεο Δπζηξάηηνο, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 869/2019 απφθαζε Γεκάξρνπ Μπηηιήλεο. 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 22
ν
  ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν 

ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Κνπλέιιε Κσλζηαληίλν ν νπνίνο έζεζε ππφςε ηνπ ψκαηνο πξνο 

έγθξηζε  ηελ αξηζ. 79/2022 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, κε ηίηιν «Έγθξηζε 

ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο απφθαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ Λατθψλ Αγνξψλ Μπηηιήλεο». 

 

Ζ ππ. αξηζκ. πξση. 34428/12-10-2022
 

εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη 

Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο & Αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ Μπηηιήλεο, αλαθέξεη ηα εμήο: 

 

«Θέκα: Έγθξηζε ζρεδίνπ θαλνληζηηθήο απφθαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ Λατθψλ Αγνξψλ 

Μπηηιήλεο  

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σν Άξζξν 73 παξ.1β ηνπ N.3852/10 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α'): Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο. / Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο – Αξκνδηφηεηεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 
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ην άξζξν 94 ηνπ Ν. 4685/20 (ΦΔΚ 92/07.05.2020 ηεχρνο Α'), αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4735/20 (ΦΔΚ 197/12.10.2020 ηεχρνο Α'). 

2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 έσο 42 ηνπ Ν.4849/2021 (Τπνθεθάιαην Γ ηνπ Κεθαιαίνπ 

Γ' ηνπ Μέξνπο Α' ηνπ Ν.4849/21(ΦΔΚ-207-05.11.2021-ηεχρνο-Α) «Αλακφξθσζε θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ, ξπζκίζεηο γηα ηελ άζθεζε ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ 

απινχζηεπζε πιαηζίνπ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε, βειηηψζεηο ζηελ 

επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 

θαη ινηπέο επείγνπζεο δηαηάμεηο». 

3. Δηδηθφηεξα ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4849/2021 πεξί δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ ζχληαμεο 

Καλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο  Λατθψλ αγνξψλ. 

4. Σνλ Ο.Δ.Τ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (ΦΔΚ 5311/20.11.2020/ ηεχρνο Β‟) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

5. Σηο αξ. 471/2000 θαη 604/2002 απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο κε ηηο 

νπνίεο ηδξχζεθαλ νη Λατθέο Αγνξέο Δπάλσ θάιαο. Υξπζνκαιινχζαο θαη Καιιηζέαο 

αληίζηνηρα. 

6. Σελ κε αξ. πξση. 170/2-5-2000 απφθαζε Ννκάξρε Λέζβνπ πεξί ζχληαμεο Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ Ννκνχ Λέζβνπ. 

7. Σελ ππ. Αξηζκ. 29/2016 απφθαζε Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Λέζβνπ πεξί εγθξίζεσο ηεο 

αξ. 203/2015 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο κε ζέκα «πλέρηζε ιεηηνπξγίαο 

ιατθψλ αγνξψλ θαη επέθηαζε ηνπο θαζψο θαη ίδξπζε ιατθψλ αγνξψλ παξαγσγψλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηηο Γ.Κ Μπηηιήλεο θαη Πισκαξίνπ».  

8. Σελ ππνρξέσζε ζχληαμεο Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ Γ.Κ. Μπηηιήλεο 

θαη θαηαρψξεζεο απηνχ ζην Ο.Π..Α.Α.(Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

«Αλνηρηή Αγνξά») έσο 31.10.2022 ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 

4849/21 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 126 ηνπ Ν. 4964/2022 (ΦΔΚ 150/Α΄/30-

07-2022). 

9. Σα Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ησλ Λατθψλ Αγνξψλ πνπ ζεσξήζεθαλ απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  

 

Δηζεγνχκαζηε  

        

  Σελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ ηεο Γ.Κ. Μπηηιήλεο. Ο 

Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ Γ.Κ. Μπηηιήλεο  νξίδεη ηα θάησζη: …» (ζ.ζ.: 

αθνινπζεί ην ζρέδην Καλνληζκνχ). 

 

ηε ζπλέρεηα, ν πξφεδξνο θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ 

εηζήγεζε. 

 

Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα 

απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, αθνινχζεζε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία θαηακεηξήζεθαλ: 

 Παξφληεο: Δίθνζη (20) Γεκνηηθνί χκβνπινη 

 «Τπέξ»: Δίθνζη (20) Γεκνηηθνί χκβνπινη  
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ΣΟ  ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65 ηνπ λφκνπ 3852/2010 «πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 184 ηνπ Ν. 4635/2019. 

3. Σν Άξζξν 73 παξ.1β ηνπ N.3852/10 (ΦΔΚ 87/07.06.2010 ηεχρνο Α'): Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο. / Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο – Αξκνδηφηεηεο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ 

ην άξζξν 94 ηνπ Ν. 4685/20 (ΦΔΚ 92/07.05.2020 ηεχρνο Α'), αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Ν. 4735/20 (ΦΔΚ 197/12.10.2020 ηεχρνο Α'). 

4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 33 έσο 42 ηνπ Ν.4849/2021 (Τπνθεθάιαην Γ ηνπ Κεθαιαίνπ 

Γ' ηνπ Μέξνπο Α' ηνπ Ν.4849/21(ΦΔΚ-207-05.11.2021-ηεχρνο-Α) «Αλακφξθσζε θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ, ξπζκίζεηο γηα ηελ άζθεζε ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ 

απινχζηεπζε πιαηζίνπ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε, βειηηψζεηο ζηελ 

επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία, άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ 

θαη ινηπέο επείγνπζεο δηαηάμεηο». 

5. Δηδηθφηεξα ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4849/2021 πεξί δηαδηθαζηψλ θαη ελεξγεηψλ ζχληαμεο 

Καλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο  Λατθψλ αγνξψλ. 

6. Σνλ Ο.Δ.Τ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο (ΦΔΚ 5311/20.11.2020/ ηεχρνο Β‟) φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

7. Σηο αξ. 471/2000 θαη 604/2002 απνθάζεηο Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο κε ηηο 

νπνίεο ηδξχζεθαλ νη Λατθέο Αγνξέο Δπάλσ θάιαο. Υξπζνκαιινχζαο θαη Καιιηζέαο 

αληίζηνηρα. 

8. Σελ κε αξ. πξση. 170/2-5-2000 απφθαζε Ννκάξρε Λέζβνπ πεξί ζχληαμεο Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ Ννκνχ Λέζβνπ. 

9. Σελ ππ. Αξηζκ. 29/2016 απφθαζε Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Λέζβνπ πεξί εγθξίζεσο ηεο 

αξ. 203/2015 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο κε ζέκα «πλέρηζε ιεηηνπξγίαο 

ιατθψλ αγνξψλ θαη επέθηαζε ηνπο θαζψο θαη ίδξπζε ιατθψλ αγνξψλ παξαγσγψλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηηο Γ.Κ Μπηηιήλεο θαη Πισκαξίνπ».  

10. Σελ ππνρξέσζε ζχληαμεο Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ Γ.Κ. Μπηηιήλεο 

θαη θαηαρψξεζεο απηνχ ζην Ο.Π..Α.Α.(Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

«Αλνηρηή Αγνξά») έσο 31.10.2022 ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Ν. 

4849/21 φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 126 ηνπ Ν. 4964/2022 (ΦΔΚ 150/Α΄/30-

07-2022). 

11. Σα Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ησλ Λατθψλ Αγνξψλ πνπ ζεσξήζεθαλ απφ ηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο 

12. Σελ ππ‟ αξηζκ. πξση. 34428/12-10-2022
 
εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Αδεηνδνηήζεσλ θαη 

Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο & Αλάπηπμεο, ε 

νπνία  επηζπλάπηεηαη. 

13. Σελ αξηζ. 79/2022 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο, ε νπνία είλαη ζπλεκκέλε 

θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απφθαζεο  

14. Σε δηεμαρζείζα ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο 

15. Σε γελφκελε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία ε εηζήγεζε έιαβε ηελ απαηηνχκελε απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

ΔΓΚΡΗΝΔΗ ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

Μπηηιήλεο, σο εμήο: 

 

«Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Μπηηιήλεο. 

 

ΆΡΘΡΟ 1
ν
 

Αληηθείκελν Καλνληζκνχ 

 

Ο παξψλ Καλνληζκφο ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο, αηζζεηηθήο, 

πγηεηλήο θαη ηάμεο ζην ρψξν ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο θαζψο θαη ηε 

δηαδηθαζία απφδνζεο ζέζεσλ πσιεηψλ ζε απηέο. Ο Καλνληζκφο είλαη ελαξκνληζκέλνο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4849/21 (ΦΔΚ 207/21.05.2021 ηεχρνο Α‟). 

 

ΆΡΘΡΟ 2
ν
 

Ννκνζεηηθφ πιαίζην 

 

Ο παξψλ Καλνληζκφο εθδίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε: 

 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4849/21 (ΦΔΚ 207/21.05.2021 ηεχρνο Α‟) «Αλακφξθσζε θαη 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ, ξπζκίζεηο γηα ηελ άζθεζε ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απινχζηεπζε 

πιαηζίνπ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ εθπαίδεπζε, βειηηψζεηο ζηελ επηκειεηεξηαθή λνκνζεζία, 

άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ» φπσο απηέο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

2. Σν Β.". 24-9/20-10-1958 (ΦΔΚ 171/58 ηεχρνο Α): «Πεξί θσδηθνπνηήζεσο εηο εληαίνλ 

θείκελν λφκνπ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 

3. Σν άξζξν 3 ηνπ Ν. 1080/80: «Σέινο ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη ινηπψλ 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ», 

4. Σελ Τγ. Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/21.06.2017 (ΦΔΚ 2161/23.06.2017 ηεχρνο Β') 

5. Σν άξζξν 79 ηνπ Ν. 3463/2006: «Καλνληζηηθέο Απνθάζεηο», 

6. Σν άξζξν 73 παξ 1Βλ ηνπ Ν. 3852/2010: «Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο – Αξκνδηφηεηεο» 

7. Σνλ Ν.3852/2010 άξζξ.83 παξ. ηβ πεξί “Αξκνδηφηεηεο ζπκβνπιίνπ θνηλφηεηαο άλσ ησλ 

ηξηαθνζίσλ (300) θαηνίθσλ ”θαη φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Ν.4555/2018 άξζξν 

84 παξ.ηβ 

8. Σνλ Ν.3852/2010 άξζξ.65 πεξί “Αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ” 

9. Σελ αξηζκ. 471/2000 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο κε ζέκα 

«Ίδξπζε Λατθψλ Αγνξψλ Δπάλσ θάιαο θαη Υξπζνκαιινχζαο» 

10. Σελ αξηζκ. 604/2002 Απφθαζε Γεκνηηθνχ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο κε ζέκα 

« Ίδξπζε Λατθήο Αγνξάο Καιιηζέαο» 

11. Σελ αξηζκ. 29/2016 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Λέζβνπ κε ζέκα «πλέρηζε 

ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ θαη επέθηαζε ηνπο θαζψο θαη ίδξπζε ιατθψλ αγνξψλ 

παξαγσγψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ ζηηο Γ.Κ. Μπηηιήλεο θαη Πισκαξίνπ». 

12. Σελ ππ‟ αξηζκ.  /  Απφθαζε Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. 
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13. Σελ ππ‟ αξηζκ.  / Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο κε ζέκα «Έγθξηζε 

θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Λατθψλ Αγνξψλ Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

14. Σελ ππ‟ αξηζκ.   /  Απφθαζε Πεξηθέξεηαο Β. Αηγαίνπ κε ζέκα «Έγθξηζε θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο  Λατθψλ Αγνξψλ Γήκνπ Μπηηιήλεο» 

     15. Σελ …… αλάξηεζε ζην Ο.Π..Α.Α. 

 

Άξζξν 3
ν
 

Οξηζκνί 

 

1.«Τπαίζξην εκπφξην»: Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αζθείηαη ζε ππαίζξην ρψξν, δεκφζην ή 

ηδησηηθφ, ηδηφθηεην ή κηζζσκέλν, θαη δηαθξίλεηαη ζε εκπφξην ζε νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο 

αγνξέο, ζηάζηκν εκπφξην θαη πιαλφδην εκπφξην. 

 

2.«Λατθή αγνξά»: Ζ ππαίζξηα, κεηαθηλνχκελε, νξγαλσκέλε αγνξά, ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη παξαγσγνί πσιεηέο πξσηνγελψλ πξντφλησλ θαη κεηαπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ νηθνηερλίαο, θαζψο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο γηα ηε δηάζεζε πξσηνγελψλ θαη 

βηνκεραληθψλ- βηνηερληθψλ κε εδψδηκσλ εηδψλ. 

 

3.«Αγνξά παξαγσγψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ»: Οξγαλσκέλε αγνξά ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά παξαγσγνί αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί, κε 

ζθνπφ ηελ απεπζείαο δηάζεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ησλ βηνινγηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

πνπ νη ίδηνη παξάγνπλ ή νηθνηερληθψλ βηνινγηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ή κεηαπνηεκέλσλ 

βηνινγηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ νπνίσλ είλαη δηθήο ηνπο 

παξαγσγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 56 ηνπ λ. 4235/2014 (Α‟ 32) θαη ηελ ππ‟ 

αξ. 1978/157498/28.6.2019 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Β‟ 2710). 

 

4.«Φνξέαο ιεηηνπξγίαο»: Ο δήκνο ή ε πεξηθέξεηα πνπ νξγαλψλεη ππαίζξηεο αγνξέο θαη είλαη 

αξκφδηνο/α γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ αληηκεηψπηζε θάζε ζρεηηθνχ δεηήκαηνο πνπ 

αλαθχπηεη φζνλ αθνξά ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ πσιεηψλ 

ζε απηέο. 

 

5.«Πσιεηήο»: Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα, πξνθεηκέλνπ λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην εκπφξην, απφ αξκφδηα αξρή. 

 

6.«Παξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: Ο παξαγσγφο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ζην 

Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ηνπ λ. 3874/2010 (Α‟ 151), 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην εκπφξην δηαζέηνληαο πξνο πψιεζε αγξνηηθά πξντφληα 

απνθιεηζηηθά ηδίαο παξαγσγήο θαη ζηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο απφ 

αξκφδηα αξρή. 

 

7.«Δπαγγεικαηίαο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ»: Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην εκπφξην δηαζέηνληαο πξνο πψιεζε ηα είδε πνπ νξίδνληαη κε 

ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 66, ηα νπνία δελ πξνέξρνληαη απφ ηδία παξαγσγή, θαη 

ζηνλ νπνίν έρεη ρνξεγεζεί άδεηα δξαζηεξηνπνίεζεο απφ αξκφδηα αξρή. 

 

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/
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8.«Μεηαπνίεζε»: Ζ νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ πξσηνγελνχο πξντφληνο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη ηδίσο ηε ζεξκηθή επεμεξγαζία, ην θάπληζκα, ην αιάηηζκα, ηελ σξίκαλζε, 

ηελ απνμήξαλζε, ην καξηλάξηζκα, ηελ εθρχιηζε, ηελ εμψζεζε ή ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

παξαπάλσ κεζφδσλ. 

 

9.«Μεηαπνηεκέλα πξντφληα»: Σα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαπνίεζε πξσηνγελψλ 

πξντφλησλ. Σα πξντφληα απηά είλαη δπλαηφ λα πεξηέρνπλ ζπζηαηηθά ηα νπνία είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο ή ηα νπνία ηνπο πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. 

 

10.«Αγξνηηθά πξντφληα»: Σα πξντφληα ηνπ εδάθνπο, ηεο θηελνηξνθίαο, ηεο πηελνηξνθίαο, 

ηεο κειηζζνθνκίαο, ηεο ζαιάζζηαο αιηείαο, ηεο ζπνγγαιηείαο, ηεο νζηξαθαιηείαο, ηεο αιηείαο 

εζσηεξηθψλ πδάησλ, ηεο πδαηνθαιιηέξγεηαο, ηεο δαζνπνλίαο, ηεο ζεξακαηνπνλίαο θαη ησλ 

θάζε είδνπο εθηξνθψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αγξνηηθή ελ 

γέλεη δξαζηεξηφηεηα. 

 

11.«Οηθνηερλία»: Ζ κηθξήο θιίκαθαο κεηαπνίεζε γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ παξαγσγφ 

εγγεγξακκέλν ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Οηθνηερλίαο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ 

λ. 4235/2014. 

 

12.«Κηλεηέο θαληίλεο»: Ορήκαηα, απηνθηλνχκελα ή ξπκνπιθνχκελα, δηαζθεπαζκέλα ζε 

θηλεηά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο ππφ ζηνηρεία 

Τ1γ/Γ.Π./νηθ.47829/21.6.2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (Β‟ 2161), θαηαηάζζνληαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο καδηθήο εζηίαζεο θαη, εηδηθφηεξα, ζηηο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή θαη 

πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ζε θηλεηνχο ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο. 

 

13.«Φνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο»: Οη θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαζθεπή 

πξφρεηξσλ γεπκάησλ, φπσο πνπ θνξλ, καιιί ηεο γξηάο, ινπθνπκάδεο θαη θάζηαλα πνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηεο ππφ ζηνηρεία Τ1γ/Γ.Π./νηθ.47829/21.6.2017 απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο εληάζζνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο παξαζθεπήο ή πξνζθνξάο ηξνθίκσλ θαη 

πνηψλ ζε θηλεηνχο ή πξνζσξηλνχο ρψξνπο. 

 

14.«Άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή»: Ζ άδεηα πνπ ρνξεγείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα αξρή ζε θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, παξαγσγνχο πσιεηέο θαη επαγγεικαηίεο 

πσιεηέο αληίζηνηρα, πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ππαίζξην εκπφξην. 

 

15.«Παξάιιειε αγνξά»: Πξνζσξηλή ππαίζξηα νξγαλσκέλε αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ ίδηνπ δήκνπ, εθφζνλ ππάξρεη έθηαθηε αλάγθε, ηδίσο ζε πεξίπησζε παλδεκίαο ή 

ζενκελίαο. 

 

16.«Ο.Π..Α.Α.»: Σν Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «Αλνηρηή Αγνξά», 

ηνπ άξζξνπ 56, ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ζχλλνκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη ηεξείηαη ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ. Σν Ο.Π..Α.Α. 

κπνξεί λα αμηνπνηείηαη, κεηαμχ άιισλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα 

ειέγρνπ γηα ην ππαίζξην εκπφξην. (άξζξν 2 Ν.4849/21). 

 

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/%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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ΆΡΘΡΟ  4
ν
 

Ζκέξεο  θαη  Ώξεο Λεηηνπξγίαο 

 

1. Οη εκέξεο Λεηηνπξγίαο νξίδνληαη σο εμήο: 

 

ΛΑΗΚΔ ΑΓΟΡΔ 

ΜΤΣΗΛΖΝΖ 

ΘΔΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ (ΟΓΟ) ΖΜΔΡΔ 

ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ 

 

ΔΠΑΝΧ ΚΑΛΑ * ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΠΑΝΔΛΖΝΑ 

ΑΓΗΟΡΔΗΣΟΤ ΔΚΣΔΗΝΟΜΔΝΖ  

ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΟΓΟΤ ΦΧΣΖ 

ΚΟΝΣΟΓΛΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ 

ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ ΚΑΗ 

ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΔΠΑΝΧ ΚΑΛΑ 

ΣΡΗΣΖ 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ* ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΖΛΗΑ ΒΔΝΔΕΖ 

ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ 

ΟΓΧΝ ΘΔΟΦΗΛΟΤ 

ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ ΚΑΗ ΜΟΤΧΝ 

ΔΚΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΣΖΝ ΟΓΟ 

ΜΟΤΧΝ 

ΠΔΜΠΣΖ 

ΥΡΤΟΜΑΛΛΟΤΑ* ΔΠΗ ΣΖ ΟΓΟΤ ΓΑΜΓΟΤΜΖ 

ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΑΒΒΑΣΟ 

 

*Δπίζεο ζηνλ ίδην ρψξν θαη ηελ ίδηα εκέξα, ζηελ άθξε ηεο ιατθήο αγνξάο, ιεηηνπξγεί  

ιατθή αγνξά παξαγσγψλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

 

2. Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ Λατθψλ Αγνξψλ θαζνξίδνληαη σο αθνινχζσο: 

 

ΛΑΗΚΈ ΑΓΟΡΔ ΧΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΧΡΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΘΔΡΗΝΖ ΠΔΡΗΟΓΟΤ 

ΔΠΑΝΧ ΚΑΛΑ, 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ, 

ΥΡΤΟΜΑΛΛΟΤΑ 

07:00 έσο 14:00 06:00 έσο 14:30 

 

 

 Ζ πξνζέιεπζε ησλ πσιεηψλ γίλεηαη κηα (1) ψξα λσξίηεξα. 

 ε πεξίπησζε πνπ νη εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηεο Λατθήο Αγνξάο ζπκπίπηεη λα είλαη κε 

εξγάζηκεο, επίζεκεο ή ηνπηθέο αξγίεο αλαβάιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο ή ιεηηνπξγνχλ 

ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ πξνθαζνξηδφκελε, (π.ρ εζληθέο ενξηέο, Μ. 

Παξαζθεπή, Υξηζηνχγελλα θ.η.ι.), κε απφθαζε  Γεκάξρνπ. 

 

3. Οη ζέζεηο ηεο Λατθήο θαηαιακβάλνληαη απφ ηνπο παξαγσγνχο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ 

θαη ηνπο επαγγεικαηίεο παξαγσγνχο, ζχκθσλα κε ηα Άξζξα 13, 14, 15, θαη 16 θαη γίλεηαη ε 

ηνπνζέηεζε θαη ε κνξηνδφηεζε παξαγσγψλ θαη επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ, ζχκθσλα κε ην 

Ν. 4849/2021 (Φ.Δ.Κ. 207/η. Α.‟/05-11-2021). 
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Ζ ίδξπζε λέαο ιατθήο αγνξάο, ε ρσξνζέηεζε απηήο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή πνπ 

αθνξά ηελ ηζνκεξή θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ επαγγεικαηηψλ - παξαγσγψλ, πσιεηψλ 

βηνινγηθψλ πξντφλησλ θ.ι.π. γίλεηαη ζχκθσλα κε ην Άξζξν 27 ηνπ Ν. Ν. 4849/2021 (Φ.Δ.Κ. 

207/η. Α.‟/05-11-2021). 

 

ΆΡΘΡΟ 5
ν
 

Γηθαίσκα πκκεηνρήο 

 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Λατθή Αγνξά έρνπλ νη παξαγσγνί θάζε είδνπο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο, εθ‟ φζνλ θαηέρνπλ άδεηα ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. ε αληίζεηε πεξίπησζε απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή. 

Ζ απαγφξεπζε ηζρχεη θαη γηα θάζε πιαλφδην ή ζηάζηκν έκπνξν θαη γηα ηηο εκέξεο πνπ δελ 

ιεηηνπξγνχλ νη Λατθέο Αγνξέο.  

 

πγθεθξηκέλα δηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ: 

1) Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο θαη παξαγσγνί πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή θαη κφληκε 

εγθαηάζηαζε ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ Ννκνχ θαη είλαη θάηνρνη αδεηψλ πσιεηψλ 

Λατθψλ Αγνξψλ νη νπνίεο εθδίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Πεξηθέξεηαο 

Β. Αηγαίνπ. Δπίζεο νη επαγγεικαηίεο πσιεηέο θαη παξαγσγνί  άιισλ λνκψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4849/2021. 

2) Οη αγξνηηθνί  ζπλεηαηξηζκνί , γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί, νκάδεο παξαγσγψλ θαη 

νξγαλψζεηο παξαγσγψλ ηνπ λ. 4834/2016( „Α 78), θαη νη Κνηλσληθέο 

πλεηαηξηζηηθέο  Δπηρεηξήζεηο (Κνηλ..ΔΠ.) παξαγσγηθνχ ζθνπνχ απνθιεηζηηθά γηα 

ηε δηάζεζε πξντφλησλ ηδηνπαξαγσγήο ησλ κειψλ ηνπο κφλν ζε ιατθέο. Δηδηθφηεξα, 

θάζε αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο κπνξεί λα ιάβεη κέρξη κηα (1) άδεηα γηα θάζε είθνζη 

(20) κέιε ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη πεξηζζφηεξεο απφ είθνζη (20) άδεηεο  . 

Κάζε γπλαηθείνο ζπλεηαηξηζκφο  θαη θάζε Κνίλ..ΔΠπαξαγσγηθνχ ζθνπνχ κπνξεί 

λα ιάβεη κηα  (1) άδεηα γηα θάζε δέθα (10) κέιε ηνπ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη 

πεξηζζφηεξεο απφ  πέληε (5) άδεηεο. Σα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη απφ ηνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηηο Κνηλ..ΔΠ παξαγσγηθνχ ζθνπνχ ζπλνδεχνληαη 

ππνρξεσηηθά απφ παξαζηαηηθά ζηνηρεία, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη απφ πνηφλ 

παξαγσγφ πξνέξρνληαη . Δηδηθά γηα ηνπο γπλαηθείνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ε πξψηε χιε 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ δελ απαηηείηαη λα είλαη ηδίαο παξαγσγήο.  

3) Οη ζηεξνχκελνη επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, έκπνξνη κηθξνπσιεηέο θαζψο θαη νη 

ηνπηθνί πσιεηέο νπσξνθεπεπηηθψλ πξντφλησλ θαη κηθξνθαιιηεξγεηέο. 

4) Οη νηθνηέρλεο, νη ρεηξνηέρλεο θαη βηνηέρλεο θαηά ηα παξαπάλσ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ), εθφζνλ  ηα είδε πνπ δηαζέηνπλ 

είλαη δηθήο ηνπο παξαγσγήο. 

 

ΆΡΘΡΟ 6
ν
 

Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ-Δίδε πψιεζεο αλά θαηεγνξία πσιεηψλ 

 

Σα δηαηηζέκελα ζηηο Λατθέο Αγνξέο πξντφληα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ, 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο Κηεληαηξηθήο Ννκνζεζίαο, απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο, 
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αγνξαλνκηθέο θαη ινηπέο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηνπο ειέγρνπο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ 

εκπνξίαο. 

 

ηε Λατθή Αγνξά επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη πξνο πψιεζε ηα παξαθάησ είδε: 

 

1) Δίδε πψιεζεο γηα ηνπο παξαγσγνχο πσιεηέο 
 

Οη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα πσινχλ αγξνηηθά 

πξντφληα, κε ηελ έλλνηα ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4849/2021 (Α‟ 207), εθφζνλ 

ηεξνχληαη φζα πξνβιέπνληαη ζηελ εηδηθφηεξε γηα θάζε πξντφλ (βηνινγηθφ ή κε) εζληθή θαη 

ελσζηαθή λνκνζεζία θαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. Σα αγξνηηθά πξντφληα πνπ 

κπνξνχλ λα πσινχλ νη θάηνρνη άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εκπίπηνπλ, 

ππνρξεσηηθά, ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

Καηεγνξία 1 

Πξντφληα ηνπ εδάθνπο (γεσξγηθά πξντφληα) φπσο: 

α) Καξπνί δέλδξσλ, 

β) θεπεπηηθά πξντφληα, 

γ) ιαραληθά, 

δ) άιια αγξνηηθά πξντφληα, θαη ηδίσο ειηέο, θαξχδηα, θάζηαλα, φζπξηα, μεξνί θαξπνί, 

ακπειφθπιια, άλζε θνινθπζηνχ, 

ε) ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν, 

ζη) εκθηαισκέλνο νίλνο, 

δ) πξντφληα απφζηαμεο κηθξψλ απνζηαγκαηνπνηψλ (δηήκεξσλ) ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

2969/2001 (Α‟ 281), 

ε) άλζε, θαιισπηζηηθά θπηά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θαη θεπεπηηθφ ρψκα ην 

νπνίν δελ έρεη ππνζηεί βηνκεραληθή επεμεξγαζία, 

ζ) πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαιιηεξγνχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ, φπσο θπηάξηα θεπεπηηθψλ, 

δελδξχιιηα νπσξνθφξσλ θαη θπηά ακπέινπ, 

η) πξντφληα νηθνηερλίαο, κε ηελ έλλνηα ηεο παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4849/2021, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 3 ηεο ππφ ζηνηρεία 4912/120862/5-11-2015 απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Β‟ 2468), κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή, φπσο γαιαθηνθνκηθά, καξκειάδεο, γιπθά ηνπ 

θνπηαιηνχ, παξαδνζηαθά δπκαξηθά, βφηαλα, αξηχκαηα. 

 

Καηεγνξία 2 

Πξντφληα θηελνηξνθίαο, πηελνηξνθίαο, κειηζζνθνκίαο, αιηείαο, πδαηνθαιιηέξγεηαο, 

δαζνπνλίαο, ζεξακαηνπνλίαο θαη ινηπά αγξνηηθά πξντφληα, φπσο: 

α) απγά, 

β) λσπά ζθάγηα πνπιεξηθψλ θαη θνπλειηψλ, 

γ) αιιαληηθά θαη επεμεξγαζκέλα πξντφληα θξέαηνο απφ παξαγσγνχο θηελνηξφθνπο, εθφζνλ 

έρνπλ παξαρζεί ζε εγθεθξηκέλεο θαη λφκηκα ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο, 

δ) γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, 

ε) λσπά αιηεπηηθά πξντφληα ή πξντφληα πδαηνθαιιηέξγεηαο, 

ζη) ηππνπνηεκέλν κέιη. 
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2) Δίδε πψιεζεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο πσιεηέο 

 

1.Οη θάηνρνη άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα πσινχλ αγξνηηθά 

ή βηνκεραληθά πξντφληα, εθφζνλ ηεξνχληαη φζα πξνβιέπνληαη ζηελ εηδηθφηεξε γηα θάζε 

πξντφλ (βηνινγηθφ ή κε) εζληθή θαη ελσζηαθή λνκνζεζία θαη ζηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη 

Πνηψλ. Σα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα πσινχλ νη θάηνρνη άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ εκπίπηνπλ, ππνρξεσηηθά, ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

Καηεγνξία Α 

α) Καξπνί δέλδξσλ, 

β) θεπεπηηθά πξντφληα, 

γ) ιαραληθά, 

δ) άιια αγξνηηθά πξντφληα, θαη ηδίσο ειηέο, θαξχδηα, θάζηαλα, φζπξηα, μεξνί θαξπνί, 

ακπειφθπιια, άλζε θνινθπζηνχ, 

ε) ζπζθεπαζκέλν ειαηφιαδν, 

ζη) εκθηαισκέλνο νίλνο, 

δ) πξντφληα νηθνηερλίαο, κε ηελ έλλνηα ηεο παξ. 20 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4849/2021, πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 3 ηεο ππφ ζηνηρεία 4912/120862/5-11-2015 απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Β‟ 2468), κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηή, φπσο γαιαθηνθνκηθά, καξκειάδεο, γιπθά ηνπ 

θνπηαιηνχ, παξαδνζηαθά δπκαξηθά, βφηαλα, αξηχκαηα. 

ε) απγά, 

ζ) λσπά θαη θαηεςπγκέλα ζθάγηα πνπιεξηθψλ θαη θνπλειηψλ, 

η) αιιαληηθά θαη παξαζθεπάζκαηα θξέαηνο 

ηα) γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, 

ηβ) ηππνπνηεκέλν κέιη, 

ηγ) δαραξψδε πξντφληα πνπ δηαηεξνχληαη ρσξίο ςχμε, 

ηδ) είδε ζθνιηάηαο θαη παξαζθεπάζκαηα δχκεο. 

 

Καηεγνξία Β 

Νσπά θαη θαηεςπγκέλα πξντφληα αιηείαο ή πξντφληα πδαηνθαιιηέξγεηαο 

 

Καηεγνξία Γ 

α) άλζε, θαιισπηζηηθά θπηά, αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά θαη θεπεπηηθφ ρψκα ην 

νπνίν δελ έρεη ππνζηεί βηνκεραληθή επεμεξγαζία, 

β) πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ θαιιηεξγνχκελσλ θπηηθψλ εηδψλ, φπσο θπηάξηα θεπεπηηθψλ, 

δελδξχιιηα νπσξνθφξσλ θαη θπηά ακπέινπ, 

γ) γιάζηξεο, εξγαιεία θεπνπξηθήο θαη άιια βηνκεραληθά είδε θεπνπξηθήο θαη αλζνθνκίαο, 

 

Καηεγνξία Γ 

Βηνκεραληθά είδε πιελ ειεθηξνδνηνχκελσλ ειεθηξηθψλ εηδψλ θαη παηρληδηψλ, φπσο είδε 

έλδπζεο λεσηεξηζκψλ, θνζκήκαηα πνπ δελ θέξνπλ πνιχηηκνπο ιίζνπο ή ρξπζά ή αξγπξά κέξε 

(faux bijoux), ιεπθά είδε, ςηιηθά, είδε ππφδεζεο, δεξκάηηλα είδε (ηζάληεο, δψλεο, 

πνξηνθφιηα), απηφλνκα ειεθηξηθά είδε πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ζην δίθηπν 
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ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, εθθιεζηαζηηθά είδε, είδε αηνκηθήο θαζαξηφηεηαο ή νηθηαθήο θξνληίδαο, 

κέζα ζπζθεπαζίαο, είδε παινπσιείνπ, πιαζηηθά κε ην κέηξν θαη άιια είδε ραξηηνχ. 

 

Καηεγνξία Δ 

Παξνρή πξφρεηξσλ έηνηκσλ γεπκάησλ θαη εηδψλ θπιηθείνπ απφ θαληίλα ή θνξεηή 

εγθαηάζηαζε έςεζεο ρσξίο δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηξαπεδνθαζηζκάησλ. 

 

 Οη θάηνρνη άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε ιατθέο αγνξέο κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κία κφλν απφ ηηο θαηεγνξίεο Α 

έσο Δ ηεο παξ. 1. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ν
  

Οξηνζέηεζε ηνπ ρψξνπ 

 

Ο Γήκνο πξνβαίλεη ζηνλ θαζνξηζκφ θαη δηαγξάκκηζε ησλ ρψξσλ ιεηηνπξγίαο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ παξαγσγψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ 

πσιεηψλ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 26, παξ. 1 ηνπ Ν. 4849/2021 (Φ.Δ.Κ. 207/Α΄/05-11-2021). 

ην Γήκν Μπηηιήλεο ππάξρνπλ ηξείο (3) ιατθέο αγνξέο, ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη 

παξαγσγνί θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο: 

1) Ζ ιατθή αγνξά Δπάλσ θάιαο, ζηελ νπνία ππάξρνπλ ηξηάληα πέληε (35) ζέζεηο θαη 

πέληε (5) ζέζεηο παξαγσγψλ Βηνινγηθψλ πξντφλησλ, πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Σξίηε 

επί ηεο νδνχ Παλζειελά Αγηνξείηνπ δίπια ζην πάξθν ηεο Δπάλσ θάιαο θαη  

εθηείλεηαη ζην ηκήκα ηεο νδνχ Φψηε Κφληνγινπ κεηαμχ ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ 

θαη ηνπ πάξθνπ ηεο Δπάλσ θάιαο, δειαδή πεξηκεηξηθά ηνπ πάξθνπ ηεο Δπάλσ 

θάιαο. Ζ δηαγξάκκηζε, ε αξίζκεζε, ε ρσξνζέηεζε θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, 

φπσο θαη νη ζέζεηο θαη νη δηάδξνκνη κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ ηεο Λατθήο 

Αγνξάο Δπάλσ θάιαο απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ην 

νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο  Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο, 

ζχκθσλα κε ην Ν. 4849/2021 (Φ.Δ.Κ. 207/Α΄/05- 11-2021). 

2) Ζ ιατθή αγνξά Καιιηζέαο , ζηελ νπνία ππάξρνπλ ηξηάληα πέληε (35) ζέζεηο θαη 

πέληε (5) ζέζεηο παξαγσγψλ Βηνινγηθψλ πξντφλησλ, πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 

Πέκπηε επί ηεο νδνχ Ζιία Βελέδε ζην ηκήκα κεηαμχ ησλ νδψλ Θενθίινπ 

Υαηδεκηραήι θαη Μνπζψλ θαη εθηείλεηαη ζηελ νδφ Μνπζψλ. Ζ δηαγξάκκηζε, ε 

αξίζκεζε, ε ρσξνζέηεζε θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, φπσο θαη νη ζέζεηο θαη νη 

δηάδξνκνη κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ ηεο Λατθήο Αγνξάο Καιιηζέαο, 

απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο  Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 

4849/2021 (Φ.Δ.Κ. 207/Α΄/05-11-2021). 

3) Ζ ιατθή αγνξά Υξπζνκαιινχζαο ζηελ νπνία ππάξρνπλ ηξηάληα πέληε (35) ζέζεηο 

θαη πέληε (5) ζέζεηο παξαγσγψλ Βηνινγηθψλ πξντφλησλ, πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 

άββαην επί ηεο νδνχ Γακδνχκε Νηθνιάνπ. Ζ δηαγξάκκηζε, ε αξίζκεζε, ε 

ρσξνζέηεζε θαη ε θαηαλνκή ησλ ζέζεσλ, φπσο θαη νη ζέζεηο θαη νη δηάδξνκνη 

κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ ηεο Λατθήο Αγνξάο Υξπζνκαιινχζαο , 

απεηθνλίδνληαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ην νπνίν απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο  Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 

4849/2021 (Φ.Δ.Κ. 207/Α΄/05-11-2021). 
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Ζ κνξθή ησλ εθζεηεξίσλ –πάγθσλ ζα είλαη μχιηλνη πάγθνη κε κεηαιιηθά πφδηα θαη νκπξέια 

σο ζηέγαζηξν κε κήθνο 3κ. Υ 1,5κ. Απαγνξεχεηαη ε θάιπςε ρψξνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ 

επηηξεπφκελνπ ή ε θαηάιεςε επηπιένλ ζέζεσλ πέξαλ ηεο δνζείζαο. Απαγνξεχεηαη ηα 

απηνθίλεηα ησλ παξαγσγψλ λα θαιχπηνπλ κέησπν ζηελ Αγνξά θαη λα δεκηνπξγνχλ «λεθξά 

ζεκεία», εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ έρεη νξηνζεηεζεί ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ ησλ 

πσιεηψλ.  

 

Σν κήθνο πξφζνςεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πψιεζεο (πάγθνη), ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ζε 

θακία πεξίπησζε ηα 4,5 κέηξα, νη εκέξεο θαη νη ψξεο   ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο, ε 

δηαηήξεζε ηεο θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ απφ ηνπο πσιεηέο, ν θαζαξηζκφο ησλ ςαξηψλ 

επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ νη πσιεηέο πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ ππ. αξηζ. 852/2004 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑĪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ, θαη ιακβάλνπλ 

θάζε κέηξν γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο. Ζ κνξθή ησλ εθζεηεξίσλ (πάγθνη) 

ησλ πσιεηψλ πξέπεη λα θέξεη πξφρεηξν ζηέγαζηξν εληαίνπ ηχπνπ θαη πιηθνχ θαη 

δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πσιεηή παξαγσγνχ ή επαγγεικαηία 

θαζψο θαη αληίζηνηρε πηλαθίδα. 

 

Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθήο δηαθήκηζε επί ησλ εθζεηεξίσλ.  

Οη παξαγσγνί πσιεηέο πξέπεη λα αλαξηνχλ ζε εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδα ρξψκαηνο 

πξάζηλνπ, ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 Υ 0,40 κέηξσλ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη κε 

θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε «ΠΑΡΑΓΧΓΟ» θαη κε πεδά επαλάγλσζηα γξάκκαηα ην 

νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ν αξηζκφο άδεηαο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ.  

 

Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο πξέπεη λα αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ θαηαλαισηή ζεκείν 

πηλαθίδα ρξψκαηνο κπιέ ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ 1 Υ 0,40 κέηξσλ, ζηελ νπνία 

αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ»  θαη κε πεδά 

επαλάγλσζηα ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ν αξηζκφο άδεηαο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ.  

 

Όινη νη πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ (παξαγσγνί θαη επαγγεικαηίεο) έρνπλ ηελ ππνρξέσζε 

εππξεπνχο θαη θφζκηαο ζπκπεξηθνξάο θαη δηεπθφιπλζεο ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θαηά ηνλ 

έιεγρν. Σέινο κε κέξηκλα ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο δειαδή ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο  γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ Δπάλσ θάιαο, Καιιηζέαο θαη 

Υξπζνκαιινχζαο πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 

ηνπ Ν. 4849/2021: 

 

   Ζ πξνζβαζηκφηεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ δηεξρφκελσλ πσιεηψλ θαη θαηαλαισηψλ. 

   Ζ θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην πέξαο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ιατθήο αγνξάο θαζψο θαη ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο, ζχκθσλα κε ηα φζα 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13, ηεο ππφ ζηνηρεία Τ1γ/Γ.Π./νηθ. 47829/21.6.2017 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (Β‟ 2161). 

   Ζ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε πσιεηψλ ζηε ιατθή αγνξά θαη 

γεληθφηεξα γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. 

   Ζ αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θάζε 
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ιατθήο αγνξάο πνπ ιεηηνπξγεί εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο , δειαδή ησλ 

ιατθψλ αγνξψλ Δπάλσ θάιαο, Καιιηζέαο  θαη Υξπζνκαιινχζαο, ζην νπνίν 

απεηθνλίδνληαη νη ζέζεηο θαη αλαγξάθνληαη νη πσιεηέο πνπ ηηο θαηαιακβάλνπλ 

θαζψο θαη νη θελέο ζέζεηο. 

   Με κέξηκλα ηνπ Γήκνπ ζε θάζε ιατθή αγνξά ηνπνζεηείηαη πεξίπηεξν (θηφζθη) ζην 

νπνίν αλαξηάηαη ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο ιατθήο αγνξάο. Σνπνζεηείηαη 

επίζεο δειηίν παξαπφλσλ θαη θπηίν ζπιινγήο ηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ν
 

Κξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο θαη παξαρψξεζεο ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηηο 

ιατθέο αγνξέο 

 

Σα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη παξαρψξεζε ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηηο 

νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο (ιατθέο αγνξέο) γηα παξαγσγνχο πσιεηέο είλαη: 

 α) ε ειηθία, β) ν αξηζκφο ησλ  ηέθλσλ γ) αζηεγία, δ) ε εθπαίδεπζε θαη ε) ε εληνπηφηεηα θαη 

ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 26, παξάγξαθνο 2(δ) θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο 

πξνθήξπμεο απνθιεηζηηθά απφ ηηο Πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 

13, 14 θαη 16 ηνπ Ν. 4849/2021 (Φ.Δ.Κ. 207/Α΄/05-11- 2021). 

        

Σα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο θαη παξαρψξεζε ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηηο 

νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο (ιατθέο αγνξέο) γηα επαγγεικαηίεο πσιεηέο είλαη α) ε 

αλεξγία, β) ε αζηεγία, γ) ε ειηθία, δ) ν αξηζκφο ησλ ηέθλσλ ε) ε εθπαίδεπζε θαη ζη) ε 

πξνυπεξεζία ζε ιατθή αγνξά κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ρνξεγνχληαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 26, παξάγξαθνο 2(δ) θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

Πεξηθέξεηεο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 13, 14 θαη 16 ηνπ Ν. 4849/2021 

(Φ.Δ.Κ. 207/Α΄/05-11-2021). 

 

Πσιεηήο ιατθψλ αγνξψλ, επαγγεικαηίαο ή παξαγσγφο, ζηεξείηαη ηεο ζέζεο ηνπ, φηαλ 

δελ θαηαβάιιεη ην εκεξήζην ηέινο ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη ηα άξζξα 21, 

23, παξάγξαθνο 1, θαη ην άξζξν 15, παξάγξαθνο 5, (δειαδή ράλεη ηε ζέζε ηνπ: (α) 

νηθεηνζειψο κε δήισζή ηνπ (β) αλ δελ πιεξψζεη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο, γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) ζπλερφκελσλ κελψλ γηα ην νπνίν είλαη ππφρξενο θαη (γ) αλ δελ αλαλεψζεη 

ηελ άδεηά ηνπ εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πθηζηάκελεο άδεηαο, αλ 

αλαθιεζεί είηε πξνζσξηλά, είηε κφληκα ε άδεηά ηνπ).  

 

Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ε ππεθκίζζσζε ησλ ζέζεσλ πνπ θαηέρνπλ. 

 

ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΠΧΛΖΣΧΝ 

Σα θξηηήξηα ρνξήγεζεο άδεηαο θαη ζέζεσλ δξαζηεξηνπνίεζεο παξαγσγψλ πσιεηψλ ζην 

ππαίζξην εκπφξην, (ιατθέο αγνξέο) πξνζδηνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26, παξάγξαθνο 1 

(δ) θαη ην άξζξν 16, παξάγξαθνο 1 (α), ηνπ Ν. 4849/2021 (Φ.Δ.Κ. 207/Α΄/05-11-2021,  απφ: 

1) Σελ ειηθία (< 30 εηψλ 35 κφξηα, 30-35 εηψλ 30 κφξηα, 36-41 20 κφξηα, > 41 εηψλ, 

10 κφξηα) 

2) Σνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ (≥ 4 ηέθλσλ 30 κφξηα, 3 ηέθλα 20 κφξηα, 2 ηέθλα 10 κφξηα). 

3) Σελ αζηεγία (θαηνρή βεβαίσζεο αζηεγίαο γηα ρξφλν άλσ ησλ δχν (2) εηψλ, 10 κφξηα). 
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4) Σελ εθπαίδεπζε (θαηνρή ηίηινπ ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζπλαθνχο κε ην 

αληηθείκελν ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο (απφ Διιεληθφ ή ηζφηηκν αλαγλσξηζκέλν 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο αιινδαπήο), 20 κφξηα, θαηνρή ηίηινπ ζπνπδψλ 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 5 κφξηα). 

5) Σελ εληνπηφηεηα (ν παξαγσγφο δηαηεξεί ην ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεψλ 

ηνπ εληφο ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία αηηείηαη ζέζε γηα ιατθή αγνξά) Μέγηζην 

επηηξεπφκελν φξην άζξνηζκα κνξίσλ: 100 κφξηα. 

 

ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΠΧΛΖΣΧΝ 

Σα θξηηήξηα ρνξήγεζεο άδεηαο θαη ζέζεσλ δξαζηεξηνπνίεζεο επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ 

ζην ππαίζξην εκπφξην, (ιατθέο αγνξέο) πξνζδηνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26, 

παξάγξαθνο 1 (δ) θαη ην άξζξν 16, παξάγξαθνο 1 (β), ηνπ Ν. 4849/2021 (Φ.Δ.Κ. 207/Α΄/05-

11-2021, απφ: 

 

1) Σελ αλεξγία (≥ 12 κελψλ, 20 κφξηα, <12 κελψλ 10 κφξηα). 

2) Σελ αζηεγία (θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ αζηεγίαο γηα ρξφλν άλσ ησλ δχν (2) εηψλ, 10 

κφξηα). 

3) Σελ ειηθία (< 30 εηψλ 25 κφξηα, 30-35 εηψλ 15 κφξηα, > 35 εηψλ 5 κφξηα). 

4) Σνλ αξηζκφ ησλ ηέθλσλ (εθφζνλ ν άιινο γνλέαο δελ έρεη άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, 

≥ 4 ηέθλσλ 20 κφξηα, 3 ηέθλα 10 κφξηα, 2 ηέθλα 5 κφξηα). 

Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (Μνλαδηθφο θεδεκφλαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο ή 

πξνζηάηεο νηθνγέλεηαο, 10 κφξηα). 

5) Σελ εθπαίδεπζε (θαηνρή ηίηινπ ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (απφ Διιεληθφ ή 

ηζφηηκν αλαγλσξηζκέλν εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηεο αιινδαπήο), 15 κφξηα, θαηνρή 

ηίηινπ ζπνπδψλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 5 κφξηα). 

6) Σελ πξνυπεξεζία ζε ιατθή αγνξά κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (≥ 5 εηψλ 20 

κφξηα). Μέγηζην επηηξεπφκελν φξην άζξνηζκα κνξίσλ: 100 κφξηα. 

 

Σέινο ε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηεο ζέζεο (θελέο ζέζεηο θαη απηέο πνπ θαηέρνπλ νη πσιεηέο 

θαη επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ) πξνεγείηαη απηήο ηεο απφδνζεο ζέζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 66, παξάγξαθνο 4 ηνπ Ν. 4849/2021. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9
ν
 

Πηλαθίδεο – Άδεηεο 

 

Α) Οη παξαγσγνί πσιεηέο πξέπεη λα αλαξηνχλ ζε εκθαλέο ζεκείν πηλαθίδα ρξψκαηνο 

πξάζηλνπ  ειάρηζησλ δηαζηάζεσλ 1 Υ 0,40 κέηξσλ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη κε θεθαιαία 

γξάκκαηα ε ιέμε «ΠΑΡΑΓΧΓΟ» , κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα ιεπθνχ ρξψκαηνο ην 

νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ν αξηζκφο άδεηαο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ απφ ην εληαίν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ηνπιάρηζηνλ ν λνκφο, πνπ βξίζθεηαη ε αγξνηηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη. Ζ άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 

(ιατθψλ αγνξψλ) θέξεη ηελ νλνκαζία «ΑΓΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΟΤ ΠΧΛΖΣΖ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ 

ΔΜΠΟΡΗΟΤ», θαη ρνξεγείηαη θαηφπηλ έθδνζεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, απνθιεηζηηθά απφ ηηο 

Πεξηθέξεηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 13, 14, 16 θαη 26 παξάγξαθνο 2 (δ) . 
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Β) Οη επαγγεικαηίεο πσιεηέο πξέπεη λα αλαξηνχλ ζε εκθαλέο γηα ηνλ θαηαλαισηή ζεκείν 

πηλαθίδα  ρξψκαηνο κπιέ ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ 1 Υ 0,40 κέηξσλ, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη 

κε θεθαιαία γξάκκαηα ε ιέμε «ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ», κε επαλάγλσζηα γξάκκαηα ιεπθνχ 

ρξψκαηνο ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπ, ν αξηζκφο άδεηαο θαη ν αξηζκφο κεηξψνπ απφ ην εληαίν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ζ άδεηα επαγγεικαηία πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (ιατθψλ 

αγνξψλ), επηηξέπεηαη ζε θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν δελ είλαη παξαγσγφο, λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη σο επαγγεικαηίαο πσιεηήο, θέξεη ηελ νλνκαζία «ΑΓΔΗΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΑ ΠΧΛΖΣΖ ΤΠΑΗΘΡΗΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ»,  θαη  ρνξεγείηαη θαηφπηλ έθδνζεο 

ζρεηηθήο πξνθήξπμεο, απνθιεηζηηθά απφ ηηο Πεξηθέξεηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 13, 14, 16 θαη 26 παξάγξαθνο 2 (δ) . 

 

Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα δηάζεζε ηξνθίκσλ απαηηείηαη θαη πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, ζχκθσλα 

κε ηελ Τ1γ/Γ.Π./νηθ. 35797/4.2.2012 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (Β‟ 1199). 

 

ΆΡΘΡΟ 10
ν
  

Βειηίσζε θαη ρνξήγεζε ζέζεο 

 

Ζ δηαδηθαζία βειηίσζεο θαη ρνξήγεζεο ζέζεο  δηελεξγείηαη σο αθνινχζσο: 

α) Με απφθαζε ηνπ νηθείνπ Πεξηθεξεηάξρε ή Γεκάξρνπ (αλάινγα κε ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο), 

ζπγθξνηνχληαη πεληακειείο επηηξνπέο, πνπ απνηεινχληαη απφ ηξία (3) αηξεηά κέιε ηνπ 

θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο θαη νξίδνληαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ή ηνλ Γήκαξρν 

θαη δχν (2) εθπξνζψπνπο ησλ πσιεηψλ, έλαλ παξαγσγφ θαη έλαλ επαγγεικαηία, πνπ 

ππνδεηθλχνληαη απφ ηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ πσιεηψλ θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ θνξέα 

ιεηηνπξγίαο. 

 

β) Μεηά ηελ απφθαζε ηεο πεξ. (α) νξίδεηαη πξνζεζκία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα φζνπο 

πσιεηέο θαηέρνπλ ζέζε πνπ ηνπο έρεη απνδνζεί κε δηνηθεηηθή πξάμε θαη επηζπκνχλ βειηίσζε 

απηήο. Ζ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο θαζηζηά 

απηνκάησο ηε ζέζε ηελ νπνία θαηείραλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θελή. Με ην πέξαο ηεο 

δηαδηθαζίαο ν πσιεηήο επαλέξρεηαη είηε ζηελ αξρηθή ζέζε πνπ θαηείρε είηε ζε φπνηα ηνπ 

απνδνζεί κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ε επηηξνπή ηεο πεξ. (α) 

θαηαγξάθεη ηνπο πσιεηέο θαη ηηο ζέζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ, θαζψο θαη ηηο θελέο ζέζεηο ζηηο 

ιατθέο αγνξέο πνπ ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο. Χο θελέο ζέζεηο, λννχληαη: 

 

 φζεο έρνπλ πξνθχςεη κεηά ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία, 

 φζεο θαηαιακβάλνληαη απφ πσιεηέο ζηνπο νπνίνπο έρεη απνδνζεί ζέζε, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 32, 33 θαη ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ. 4497/2017,  

 φζεο δελ θαηαιακβάλνληαη απφ πσιεηή. 

 

γ) Ζ αλσηέξσ επηηξνπή θαηαγξάθεη ηνπο πσιεηέο θαη θαηαξηίδεη πξνζσξηλφ πίλαθα ν νπνίνο 

αλαξηάηαη ζηε ιατθή αγνξά, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ θαη εμεηάδνληαη απφ ηελ ίδηα 
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επηηξνπή. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ αλαξηάηαη, σο αλσηέξσ, ν νξηζηηθφο 

πίλαθαο θαηαγξαθήο. Αθνινπζεί αμηνιφγεζε ησλ πσιεηψλ απφ ηελ επηηξνπή, βάζεη ησλ 

θάησζη θξηηεξίσλ: 

παιαηφηεηα άδεηαο (αθνξά ζην έηνο έθδνζεο ηεο άδεηαο): πέληε (5) κφξηα, αλά έηνο 

παιαηφηεηαο, 

ελεκεξφηεηα ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 4174/2013 (Α‟ 170) (θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα): ηξηάληα 

(30) κφξηα. 

 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ν πσιεηήο ππνβάιιεη ζηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο κε ηελ 

αίηεζή ηνπ αληίγξαθν ηεο άδεηάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ελεκεξφηεηεο εληφο πξνζεζκίαο πνπ 

θαζνξίδεη ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηνπ νξηζηηθνχ πίλαθα. Ο 

ππνςήθηνο νθείιεη λα είλαη αζθαιηζηηθά θαη θνξνινγηθά ελήκεξνο κέρξη θαη ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.  

 

Καηφπηλ ηεο αμηνιφγεζεο ε επηηξνπή θαηαξηίδεη πίλαθα κε ηνπο πσιεηέο ζε θζίλνπζα 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, θαζψο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο 

δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε. ηνλ πίλαθα πεξηιακβάλνληαη θαη νη θελέο ζέζεηο (ζέζεηο πνπ 

δελ θαηέρεη πσιεηήο). Οη πσιεηέο, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, επηιέγνπλ απφ ηνλ πίλαθα 

ζέζε ζηελ αγνξά. Ζ Δπηηξνπή θαηαξηίδεη πίλαθα ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη νη πσιεηέο κε ηηο 

ζέζεηο επηινγήο ηνπο. Μεηά θαη ηελ εμέηαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ ε επηηξνπή 

θαηαξηίδεη νξηζηηθφ πίλαθα, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο ρνξεγεί κε 

απφθαζή ηνπ ζέζε ζηνπο πσιεηέο. 

 

Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο βειηίσζεο ζέζεο ε επηηξνπή ηεο πεξ. 

(α) θαηαγξάθεη ηνπο πσιεηέο ηεο πεξ. (β) θαη δηελεξγεί ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ζέζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ πεξ. (γ). 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο βειηίσζεο θαη ηεο ρνξήγεζεο ζέζεο ζε θάζε 

ιατθή αγνξά φινη νη δξαζηεξηνπνηνχκελνη πσιεηέο θαηέρνπλ ζέζε πνπ ηνπο έρεη ρνξεγεζεί κε 

δηνηθεηηθή πξάμε. Οη ζέζεηο απηέο είλαη αξηζκεκέλεο απφ ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο, ν νπνίνο 

θαηαξηίδεη ην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο αγνξάο. (άξζξν 66 παξ.4 Ν.4849/21) 

 

 

ΆΡΘΡΟ 11
ν
  

Αλαλέσζε-Πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ-Μεηαβίβαζε-Απψιεηα άδεηαο θαη ζέζεο-

Αλαπιήξσζε 

 

I. Αλαλέσζε  

 

Κάζε πσιεηήο κπνξεί λα αλαλεψλεη ηελ άδεηα θαη ηηο ζέζεηο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ κε ηελ 

αθφινπζε δηαδηθαζία: 

 

α) Τπνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή (Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ) αίηεκα γηα αλαλέσζε ηεο άδεηαο 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηζρχνο ηεο 

πθηζηάκελεο. 

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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β) Σν αίηεκα ζπλνδεχεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 67, θαη  ηα νπνία πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ. (άξζξν 17 παξ.1 Ν.4849/21) 

 

Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ εθ λένπ ρνξήγεζε ζέζεο ζε ιατθέο αγνξέο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηελ πεξ. δ‟ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 21, είλαη ε πψιεζε ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ 

(50%) ηνπιάρηζηνλ ηεο δεισζείζαο, κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ, πνζφηεηαο ζην 

Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (Ο..Γ.Δ.) γηα ηα είδε πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ άδεηά ηνπ, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηηο δεισζείζεο πνζφηεηεο ζηελ ςεθηαθή πιαηθφξκα e-

Καηαλαισηήο. Αλ ν παξαγσγφο είλαη κέινο ζπλεηαηξηζκνχ πνπ αζθεί εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηα πξντφληα πνπ παξάγεη, ηα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα ην είθνζη πέληε ηνηο 

εθαηφ (25%) ηεο δεισζείζαο πνζφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. ζη) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ λ. 4673/2020 (Α‟ 52). (άξζξν 17 παξ.3 Ν.4849/21). 

Ζ αλαλέσζε ηεο άδεηαο πσιεηή ζε νξγαλσκέλεο ππαίζξηεο αγνξέο θαη ζην ζηάζηκν 

εκπφξην ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε αλαλέσζε ησλ ζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηήλ. 

(άξζξν 11 παξ.4 Ν.4849/21). 

 

Οη θάηνρνη αδεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη έμη (6) εκέξεο θαη ιακβάλνπλ επίδνκα 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, δελ δηθαηνχληαη λα αλαλεψζνπλ ηελ άδεηά ηνπο κεηά απφ ηε ιήμε 

ηεο. (άξζξν 66 παξ.11 Ν.4849/21). 

 

Ζ ρξνληθή ηζρχο ησλ αδεηψλ θαη ησλ βεβαηψζεσλ δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 3 κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4849/21 

θαη γηα απεξηφξηζηεο θνξέο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 17. 

(άξζξν 5 παξ.2 Ν.4849/21). 

 

II. Πξνζζήθε λέσλ πξντφλησλ 

 

Ο θάηνρνο άδεηαο παξαγσγνχ ή επαγγεικαηία πσιεηή κπνξεί λα πξνζζέηεη λέα πξντφληα ζε 

απηά πνπ πσιεί, ζχκθσλα κε ην παξφλ, ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε ζηελ αξκφδηα αξρή 

(Πεξηθέξεηα Β.Αηγαίνπ) φπνπ δειψλεη: 

 

α) ηα επηπξφζζεηα πξντφληα θαη β) εθφζνλ είλαη παξαγσγφο πσιεηήο, ηηο δεισζείζεο 

πνζφηεηεο ζην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ (Ο..Γ.Δ.) θαη αλ ηα 

πξντφληα αλήθνπλ ζε απηά πνπ δελ δειψλνληαη ζην Ο..Γ.Δ., ππεχζπλε δήισζε φηη ηα 

πξντφληα απηά πξνέξρνληαη απφ ίδηα παξαγσγή θαη ηελ πνζφηεηά ηνπο. (άξζξν 18 παξ.1 

Ν.4849/21) 

 

Ζ αξκφδηα αξρή εγθξίλεη ην αίηεκα εθφζνλ: 

α) ηα επηπξφζζεηα πξντφληα είλαη ζπκβαηά κε ηα είδε πνπ πξνβιέπεηαη λα πσινχληαη 

ζχκθσλα κε ην παξφλ, 

β) ηα επηπξφζζεηα πξντφληα είλαη ζπκβαηά κε ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

πσιεηή ηνπ δηθαηψκαηνο πιαλφδηαο δξαζηεξηνπνίεζεο, 

γ) γηα παξαγσγνχο πσιεηέο, ηα πξφζζεηα πξντφληα πεξηιακβάλνληαη ζηε δήισζε 

Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ, ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο θαη 

ηεο ηειεπηαίαο Δληαίαο Γήισζεο Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο Δ.Λ.Γ.Α., 

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-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/
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-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-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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δ) πξνζθνκίδνληαη ε άδεηα θπθινθνξίαο θαη ε βεβαίσζε πγεηνλνκηθήο θαηαιιειφηεηαο απφ 

ηελ Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο φπνπ αλήθεη ε Γηεχζπλζε 

Μεηαθνξψλ, ζηελ νπνία γίλεηαη ή ηαμηλφκεζε ή ε έθδνζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο, 

θαζψο θαη ηνπ Γειηίνπ Καηαιιειφηεηαο Σερληθνχ Διέγρνπ (Κ.Σ.Δ.Ο.), ηνπ δεινχκελνπ πξνο 

ρξήζε νρήκαηνο. (άξζξν 18 παξ.2 Ν.4849/21) 

 

Με ηελ απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 θαζνξίδνληαη ηα είδε πψιεζεο γηα ηνλ παξαγσγφ 

πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή, ν ηξφπνο αιιαγήο θαη πξνζζήθεο πσινχκελσλ πξντφλησλ, 

ε ζπλδπαζηηθή πψιεζή ηνπο θαη ε κνξθή θαη ηα αλαγξαθφκελα ζηνηρεία ζηελ πηλαθίδα πνπ 

νθείινπλ λα ηεξνχλ ζηα ζεκεία πψιεζεο (πάγθνπο) νη παξαγσγνί θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο 

ιατθψλ αγνξψλ. (άξζξν 18 παξ.3 Ν.4849/21) 

 

III. Μεηαβίβαζε 
 

Ζ άδεηα κε ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο επαγγεικαηία πσιεηή, ε άδεηα θαη νη ζέζεηο 

δξαζηεξηνπνίεζεο παξαγσγνχ πσιεηή ζε φινπο ηνπο ηνκείο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κπνξνχλ λα 

κεηαβηβάδνληαη, κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Οξηζηηθή παχζε δξαζηεξηνπνίεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, παξαίηεζεο ή αλαπεξίαο ηνπ 

θαηφρνπ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%). Δληφο έμη (6) 

κελψλ απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ν πσιεηήο κπνξεί λα κεηαβηβάζεη ηελ 

άδεηα θαη ηηο ζέζεηο ή ηα δηθαηψκαηα δξαζηεξηνπνίεζεο  ζε έλα απφ ηα ελήιηθα ηέθλα ή 

ηνλ/ηελ ζχδπγφ ηνπ ή ηνλ/ηελ ζπκβίν/α ηνπ, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 4356/2015 

(Α‟ 181), ή ηνπο/ηηο αδειθνχο/αδειθέο ηνπ, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο/α πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη θάηνρνο ηεο άδεηαο. Ο κεηαβηβάδσλ πσιεηήο, εθφζνλ έρεη εμνθιήζεη ηηο 

νθεηιέο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή 

ζρεηηθή αίηεζε κε ηελ νπνία δειψλεη ην πξφζσπν ζην νπνίν επηζπκεί λα κεηαβηβαζηνχλ ε 

άδεηα θαη νη ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηήλ, ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ απφθαζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 67. Ο απνδέθηεο ηεο άδεηαο θαη ησλ 

ζέζεσλ ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή αίηεζε απνδνρήο ηεο άδεηαο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ηχπν άδεηαο πνπ ηνπ κεηαβηβάδεηαη, ζχκθσλα κε 

φζα αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 67. (άξζξν 19 πεξίπη.α' παξ.1 

Ν.4849/21). 

 

β) Παχζε δξαζηεξηνπνίεζεο ιφγσ ζαλάηνπ. Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ νξηζηηθή παχζε 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηα ελήιηθα ηέθλα ή ν/ε ζχδπγφο ή ν ζπκβίνο/α, ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 4356/2015, ή νη αδειθνί/αδειθέο ηνπ θαηφρνπ πνπ απεβίσζε δχλαηαη, 

κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ, λα δεηήζεη ηε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ απνβηψζαληνο πσιεηή, θαη ηηο ζέζεηο ή ηα δηθαηψκαηα 

δξαζηεξηνπνίεζεο  πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηήλ ζην πξφζσπφ ηνπ, εθφζνλ πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη θάηνρνο ηεο άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο. Ο απνδέθηεο ηεο 

άδεηαο θαη ησλ ζέζεσλ  πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηήλ ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα αξρή, αίηεζε 

απνδνρήο ηεο άδεηαο, ζπλνδεπφκελε απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ηχπν 

άδεηαο πνπ ηνπ κεηαβηβάδεηαη, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ απφθαζε ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 67, θαζψο θαη κε έγγξαθε παξαίηεζε ησλ ππνινίπσλ πηζαλψλ δηθαηνχρσλ. Δθφζνλ ε 

αλσηέξσ αίηεζε ππνβιεζεί εκπξφζεζκα απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο δηθαηνχρνπο, πξνεγείηαη 

απηφο πνπ πξνηηκάηαη απφ ηνλ απνβηψζαληα κε δεκνζηεπκέλε δηάηαμε ηειεπηαίαο βνχιεζεο, 

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/
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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θαη αλ απηή δελ ππάξρεη, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηα ελήιηθα ηέθλα ηνπ, ν/ε ζχδπγφο ή ν/ε 

ζπκβίνο/α θαη νη αδειθνί/αδειθέο ηνπ κε ηα θξηηήξηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16. Δθφζνλ 

ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο δηεθδηθεηέο, ε άδεηα θαη νη ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηήλ 

απνδίδνληαη ζε έλαλ απφ ηνπο δηεθδηθεηέο θαηφπηλ δηελέξγεηαο δεκφζηαο θιήξσζεο. Γηα ηελ 

έθδνζε απφθαζεο κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή απαηηείηαη ε πξνεγνχκελε 

εμφθιεζε απφ ηνλ λέν θάηνρν φισλ ησλ νθεηιψλ ηνπ απνβηψζαληα πξνθαηφρνπ ηνπ πνπ 

αθνξνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ άδεηα πνπ κεηαβηβάζηεθε. (άξζξν 19 πεξίπη.β' 

παξ.1 Ν.4849/21). 

 

Δηδηθά γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο ζε ζχδπγν ή ζπκβίν/α, απαηηείηαη ν γάκνο ή ην ζχκθσλν 

ζπκβίσζεο λα πθίζηαηαη γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ έηε. (άξζξν 19 παξ.2 Ν.4849/21). 

 

Αλ ε αίηεζε κεηαβίβαζεο ηεο άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο πσιεηή δελ ππνβιεζεί εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο ησλ έμη (6) κελψλ, ε ηζρχο ηεο άδεηαο παχεη απηνδηθαίσο θαη απηή δελ κπνξεί 

πιένλ λα κεηαβηβαζζεί. (άξζξν 19 παξ.3 Ν.4849/21). 

 

Απαγνξεχεηαη ζε θάηνρν άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ππαίζξην εκπφξην πνπ κεηαβίβαζε 

απηήλ ζε ηξίηνλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ, λα απνθηήζεη λέα άδεηα ή λα απνδερζεί ηε 

κεηαβίβαζε ζε απηφλ πθηζηάκελεο άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ππαίζξην εκπφξην. (άξζξν 19 

παξ.4 Ν.4849/21). 

 

Απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο πσιεηή, ε ηζρχο ηεο νπνίαο 

έρεη αλαζηαιεί, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 21, θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 

αλαζηνιή. (άξζξν 19 παξ.5 Ν.4849/21). 

Ζ αξκφδηα αξρή θαηαρσξεί ηελ απφθαζε απνδνρήο ηεο κεηαβίβαζεο θαη ηελ άδεηα πνπ 

κεηαβηβάζηεθε ζην Ο.Π..Α.Α. (άξζξν 19 παξ.6 Ν.4849/21). 

 

IV. Ακνηβαία αληαιιαγή ζέζεο 
  

Δπηηξέπεηαη, κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο αξρήο, ε ακνηβαία αληαιιαγή ζέζεο κεηαμχ δχν (2) ή 

πεξηζζφηεξσλ πσιεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα ππαίζξηα νξγαλσκέλε αγνξά, 

θαηφπηλ αίηεζήο ηνπο, εθφζνλ δελ δηαηαξάζζεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαηά ηελ θξίζε 

ηεο αξκφδηαο αξρήο. (άξζξν 20 Ν.4849/21) 

 

V. Αλαζηνιή- Απψιεηα ζέζεο-Παξαίηεζε 
  

Α. Αλαζηνιή 

 

Ζ θαηνρή ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο ζην ππαίζξην εκπφξην αλαζηέιιεηαη απηνδηθαίσο, αλ δελ 

θαηαβιεζεί απφ ηνλ ππφρξεν ην πξνβιεπφκελν ηέινο γηα ηε ζέζε, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

δχν (2) ζπλερφκελσλ κελψλ. Ζ αξκφδηα αξρή (Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ)  εθδίδεη ζρεηηθή 

δηαπηζησηηθή πξάμε θαη αλαξηά απηήλ εληφο δέθα (10) εκεξψλ ζην Ο.Π..Α.Α.. (άξζξν 21 

παξ.1 Ν.4849/21). 

Ζ αλαζηνιή ηεο παξ. 1 αίξεηαη, εθφζνλ ν ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ νθεηιφκελνπ 

ηέινπο πξνβεί ζηελ εμφθιεζή ηνπ εληφο πξνζεζκίαο εμήληα (60) εκεξψλ, ή πέληε (5) 

κελψλ αλ ε αμία ηνπ νθεηιφκελνπ ηέινπο είλαη κεγαιχηεξε απφ πεληαθφζηα (500) επξψ, απφ 

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-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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ηελ απηνδίθαηε απψιεηα ηεο ζέζεο. Αλ ε πξνζεζκία ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ παξέιζεη άπξαθηε, 

επέξρεηαη νξηζηηθή απψιεηα ηεο ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ππαίζξην εκπφξην  ζηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα. Ζ αξκφδηα αξρή (Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ) κπνξεί λα πξνθεξχμεη εθ λένπ ηηο 

απνιεζζείζεο ζέζεηο  γηα ην ππφινηπν ηνπ αξρηθνχ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπο. (άξζξν 21 παξ.2 

Ν.4849/21). 

  

Β. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο πσιεηή, πνπ έρεη απνιέζεη νξηζηηθά ηε ζέζε, ζε λέα πξνθήξπμε 

 

Ο πσιεηήο πνπ έρεη απνιέζεη νξηζηηθά ηε ζέζε δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ππαίζξην εκπφξην ή ην 

δηθαίσκα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην πιαλφδην εκπφξην, έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε λέα 

πξνθήξπμε κφλν εθφζνλ εμνθιήζεη ηελ νθεηιή πνπ νδήγεζε ζηελ αλσηέξσ απψιεηα. (άξζξν 

21 παξ.3 Ν.4849/21). 

  

Γ. Παξαίηεζε 

 

Ο πσιεηήο πνπ θαηέρεη άδεηα ή ζέζε δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ππαίζξην εκπφξην κπνξεί 

λα παξαηηείηαη νηθεηνζειψο απφ απηέο. Ζ παξαίηεζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα 

αξρή πνπ ηνπ ρνξήγεζε ηελ άδεηα ή ηνπ παξαρψξεζε ηε ζέζε. Αλ ζηελ άδεηα 

δξαζηεξηνπνίεζεο αλαθέξνληαη ζέζεηο δξαζηεξηνπνίεζεο, ε παξαίηεζε εθηείλεηαη θαη ζε 

απηέο. Ζ αξκφδηα αξρή (Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ)  κπνξεί λα πξνθεξχμεη εθ λένπ ηηο ειεχζεξεο 

ζέζεηο  γηα ην ππφινηπν ηνπ αξρηθνχ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπο. (άξζξν 21 παξ.4 Ν.4849/21). 

  

Γ. Λνηπνί ιφγνη απψιεηαο ζέζεο ή δηθαηψκαηνο δξαζηεξηνπνίεζεο 

 

Λφγνη απψιεηαο ζέζεο ή δηθαηψκαηνο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην εκπφξην είλαη επίζεο: 

α) Ζ κε αλαλέσζε ηεο άδεηαο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ππαίζξην εκπφξην εληφο ηεο πξνζεζκίαο 

ηεο πεξ. α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17. 

 

β) Ζ δηάζεζε άιισλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε εθείλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ άδεηα ή ζηε ζέζε 

ε νπνία ηνπ έρεη ρνξεγεζεί. ηελ πεξίπησζε απηή, ε απψιεηα αθνξά ζην ζχλνιν ησλ ζέζεσλ 

δξαζηεξηνπνίεζεο. 

 

γ) Ζ έιιεηςε δξαζηεξηνπνίεζεο άλσ ησλ ηξηάληα (30) 

εκεξψλ ζπλνιηθά, εληφο ελφο (1) εκεξνινγηαθνχ έηνπο ε νπνία δελ νθείιεηαη ζε: 

 

-αλσηέξα βία  

θαη 

- θπζηθή ή άιιε θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγήο ηνπ ή εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ ησλ 

πξντφλησλ ηνπ, πνπ νθείιεηαη ζηελ πψιεζε απηψλ (αθνξά παξαγσγφ - πσιεηή). 

ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή θπζηθήο ή άιιεο θαηαζηξνθήο ηεο παξαγσγήο, ν πσιεηήο 

ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε, θαηά πεξίπησζε, ζηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο. 

 

δ) Ζ κε πψιεζε ησλ πξντφλησλ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηεο 

δεισζείζαο ζην Ο..Γ.Δ./Δ.Λ.Γ.Α. πνζφηεηαο ησλ εηδψλ πψιεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

άδεηα (αθνξά παξαγσγφ πσιεηή) θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 17, εθηφο αλ ε κε πψιεζε νθείιεηαη ζε ιφγνπο αλσηέξαο βίαο. 

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-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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ε) Ζ βεβαίσζε παξάβαζεο θαηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ, απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα κε 

έθδνζεο θνξνινγηθήο απφδεημεο ηακεηαθήο κεραλήο γηα ηξεηο (3) θνξέο εληφο ελφο (1) 

έηνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, επηβάιιεηαη ζηνπο παξαβάηεο αλάθιεζε 

φισλ ησλ ζέζεσλ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηαπηφρξνλε απψιεηα 

δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε πξνθήξπμε ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο  γηα δεθαπέληε (15) 

εκέξεο. (άξζξν 21 παξ.5 Ν.4849/21). 

 

ηηο πεξ. β), γ) θαη ε), νη ζέζεηο θαη ην δηθαίσκα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην εκπφξην ηνπ νθεηιέηε 

πσιεηή επαλαπξνθεξχζζνληαη γηα ην ππφινηπν ηνπ αξρηθνχ ρξφλνπ πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Σν ηέινο γηα ηε ζέζε  θαζνξίδεηαη αλάινγα απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή(Γήκνο Μπηηιήλε) . ηηο πεξ. α) θαη δ), νη ζέζεηο ή ην δηθαίσκα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

νθεηιέηε πσιεηή επαλαπξνθεξχζζνληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ ρξφλνπ ρνξήγεζεο. 

 

Γηα ηηο πεξ. α) έσο ζη) ε αξκφδηα αξρή εθδίδεη δηαπηζησηηθή πξάμε, ηελ νπνία νθείιεη λα 

θαηαρσξήζεη ζην Ο.Π..Α.Α. (άξζξν 21 παξ.5 Ν.4849/21). 

 

ηελ πεξ. ε) ηεο παξ. 5, ν πσιεηήο απνθηά ζέζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο πξνθήξπμεο, ζχκθσλα 

κε ην παξφλ θαη εθφζνλ παξέιζεη ν ρξφλνο απψιεηαο δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε 

πξνθήξπμε. (άξζξν 21 παξ.7 Ν.4849/21) 

 

Δ. Με δηαηήξεζε ζε ηζρχ θαη κε επηθαηξνπνίεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

 

ε πεξίπησζε κε δηαηήξεζεο ζε ηζρχ θαη επηθαηξνπνίεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

απφθαζεο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 67, κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαησηέξσ, επέξρεηαη απηνδηθαίσο 

απψιεηα φισλ ησλ ζέζεσλ δξαζηεξηνπνίεζεο ζε ιατθέο αγνξέο. Ζ αξκφδηα αξρή (Πεξηθέξεηα 

Β. Αηγαίνπ)  εθδίδεη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή πξάμε. (άξζξν 21 παξ.6 Ν.4849/21). 

 

Με κεηαγελέζηεξε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο (1) 

κελφο απφ ηελ αξρηθή θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπο, ν πσιεηήο αλαθηά ηε ζέζε 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζηηο ιατθέο αγνξέο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη ζέζεηο θαη ην δηθαίσκα 

δξαζηεξηνπνίεζεο επαλαπξνθεξχζζνληαη, γηα ην ππφινηπν ηνπ αξρηθνχ ρξφλνπ πξνθήξπμεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. (άξζξν 21 παξ.6 Ν.4849/21). 

 

Σν ηέινο γηα ηε ζέζε, θαζνξίδεηαη αλάινγα απφ ηελ αξκφδηα αξρή( Γήκνο Μπηηιήλεο) . Ο 

πξνθάηνρνο πσιεηήο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνθήξπμε ηεο ζέζεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. (άξζξν 21 παξ.6 Ν.4849/21). 

  

Σ. Δλεκέξσζε πσιεηή θαη Ο.Π..Α.Α. 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1, 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4849/21 (δει. αλαζηνιή, κε 

δηαηήξεζε ζε ηζρχ θαη κε επηθαηξνπνίεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ινηπνί ιφγνη απψιεηαο 

ζέζεο θαη δηθαηψκαηνο δξαζηεξηνπνίεζεο), γηα ηελ απψιεηα ηεο ζέζεο θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

δξαζηεξηνπνίεζεο, ν θνξέαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαλ ν πσιεηήο, ελεκεξψλεη ηνλ 

πσιεηή θαη ην Ο.Π..Α.Α.. Μεηά απφ ηελ ελεκέξσζε, ν πσιεηήο δελ δηθαηνχηαη λα 

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-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/
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δξαζηεξηνπνηείηαη, έσο φηνπ επαλέιζεη ζε απηήλ, είηε ιφγσ ζεξαπείαο ησλ ιφγσλ απψιεηαο 

είηε κέζσ ζπκκεηνρήο ζε πξνθήξπμε. (άξζξν 21 παξ.8 Ν.4849/21). 

  

VI. Αλάθιεζε 
  

Τθηζηάκελεο, θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν.4849/21 (εκεξ. έλαξμεο ηζρχνο 01.02.2022), 

άδεηεο παξαγσγνχ πσιεηή θαη επαγγεικαηία πσιεηή, θαζψο θαη φζεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε 

ην παξφλ, αλαθαινχληαη νξηζηηθά ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ ή παξαίηεζεο γηα νπνηνλδήπνηε 

ιφγν ηνπ θαηφρνπ, εθφζνλ δελ κεηαβηβαζηνχλ ή δελ γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηνπο θιεξνλφκνπο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 19. (άξζξν 21 παξ.9 Ν.4849/21). 

 

VII. Αλαπιήξσζε-Τπνβνήζεζε-Πξφζιεςε 
  

Α. Αλαπιήξσζε 
Ο πσιεηήο, εθφζνλ είλαη θπζηθφ πξφζσπν, νθείιεη λα έρεη απηνπξφζσπε παξνπζία ζηνλ 

ρψξν πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ. Ο πσιεηήο κπνξεί λα αλαπιεξψλεηαη απφ ελήιηθν 

πξφζσπν, εθφζνλ απηφ δελ θαηέρεη άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ηνπ άξζξνπ 4, σο αθνινχζσο: 

α) παξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ: απφ πξφζσπν κε ην νπνίν έρεη ζπγγέλεηα α’ 

βαζκνχ ή απφ ηνλ/ ηελ ζχδπγν ή ηνλ ζπκβίν/α, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 

4356/2015 (Α‟ 181), έσο ελλέα (9) κήλεο ή απφ δεισκέλν ππάιιειν γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έσο έμη (6) κήλεο, αλά εκεξνινγηαθφ έηνο, 

β) επαγγεικαηίαο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θαη ρεηξνηέρλεο-θαιιηηέρλεο: απφ πξφζσπν 

κε ην νπνίν έρεη ζπγγέλεηα α’ βαζκνχ ή απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν ή ηνλ ζπκβίν/α, ππφ ηελ έλλνηα 

ηεο πεξ. α), ή απφ δεισκέλν ππάιιειν γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο έμη (6) κήλεο αλά 

εκεξνινγηαθφ έηνο. Δηδηθά γηα ηνπο ρεηξνηέρλεο θαιιηηέρλεο πνπ θαηέρνπλ άδεηα ηξίκελεο 

δηάξθεηαο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαπιήξσζεο δελ ππεξβαίλεη ηνλ έλαλ (1)κήλα. 

Ζ αλαπιήξσζε ηεο παξ. 1 παξαηείλεηαη κε απφθαζε ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο γηα 

ιφγνπο αλαπεξίαο ή ζε πεξίπησζε επηπινθψλ εγθπκνζχλεο (γηα ηηο γπλαίθεο θαηφρνπο 

αδείαο), θαηφπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο, ε νπνία ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηα αληίζηνηρα 

πηζηνπνηεηηθά απφ θέληξν πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ή ην αληίζηνηρν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ (γηα 

ηηο εγθχνπο).  (άξζξν 22 παξ.2 Ν.4849/21) 

 

 Δπηηξέπεηαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ε αλαπιήξσζε πνπ γίλεηαη γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζην 

πξφζσπν ηνπ πσιεηή ιφγσ αλσηέξαο βίαο. (άξζξν 22 παξ.2 Ν.4849/21) 

  

 

Β. Τπνβνήζεζε 

 

Ο παξαγσγφο θαη ν επαγγεικαηίαο πσιεηήο κπνξεί λα ππνβνεζνχληαη κε ηελ παξάιιειε 

παξνπζία πξνζψπνπ ζπγγέλεηαο α’ ή β’ βαζκνχ ή απφ ηνλ/ηελ ζχδπγν ή ηνλ ζπκβίν/α, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ πεξ. α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4849/21. Ζ 

ππνβνήζεζε δηαξθεί θαη‟ αλψηαην ρξνληθφ φξην έσο ηξεηο (3) κήλεο, αλά εκεξνινγηαθφ 

έηνο. (άξζξν 22 παξ.3 Ν.4849/21) 

  

 

 

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/
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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Γ. Γήισζε αηφκσλ πνπ αλαπιεξψλνπλ ή ππνβνεζνχλ 

 

Οη πσιεηέο δειψλνπλ ηα άηνκα πνπ ηνπο αλαπιεξψλνπλ ή ηνπο ππνβνεζνχλ ζηελ αξκφδηα 

αξρή (Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ), κία θνξά, ζηελ αξρή θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο ή φπνηε 

παξαζηεί αλάγθε, κε θνηλή αίηεζε ηνπ πσιεηή θαη ηνπ αλαπιεξσηή ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ππνβνεζά ηνλ πσιεηή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ δειψλεηαη. (άξζξν 22 

παξ.4 Ν.4849/21) 

 

Ζ αίηεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πεξηιακβάλεη: 

 

α) Σα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ηνλ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) θαη ηνλ Αξηζκφ 

Μεηξψνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Α.Μ.Κ.Α.) ηνπ αλαπιεξσηή ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ 

ππνβνεζά ηνλ πσιεηή, 

 

β) ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλαπιήξσζεο ή ηεο ππνβνήζεζεο, 

 

γ) πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ν βαζκφο ζπγγέλεηαο ηνπ 

πσιεηή θαη ηνπ αλαπιεξσηή ή ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνβνεζά ηνλ πσιεηή ή ηα ζηνηρεία ηεο 

βεβαίσζεο πξφζιεςεο ηνπ αλαπιεξσηή, 

 

δ) πηζηνπνηεηηθφ πγείαο ηεο ππφ ζηνηρεία Τ1γ/Γ.Π/νηθ. 35797/11.4.2012 απφθαζεο ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Β‟ 1199), ζε ηζρχ γηα ηνλ αλαπιεξσηή ή ην 

πξφζσπν πνπ ππνβνεζά ηνλ πσιεηή,  

 

ε) ππεχζπλε δήισζε ηνπ αλαπιεξσηή φηη δελ θαηέρεη άδεηα παξαγσγνχ ή επαγγεικαηία 

πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. (άξζξν 22 παξ.4 Ν.4849/21) 

 

Δηδηθά γηα ηηο ιατθέο αγνξέο, ε δήισζε ησλ αλαπιεξσηψλ, θαζψο θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ 

ππαιιήισλ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα γηα ην ζχλνιν ησλ ιατθψλ αγνξψλ 

απηήο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ν πσιεηήο. (άξζξν 22 παξ.14 Ν.4849/21) 

  

 

Γ. Υνξήγεζε βεβαίσζεο αλαπιήξσζεο ή ππνβνήζεζεο 

 

Ζ αξκφδηα αξρή (Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ), εληφο ησλ νξίσλ ηεο νπνίαο δξαζηεξηνπνηείηαη ν 

πσιεηήο, ειέγρεη ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ηνπ πσιεηή ή ηα ζηνηρεία πξφζιεςεο, θαζψο 

θαη ηελ χπαξμε ή κε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο ζε ηζρχ ηνπ αλαπιεξσηή θαη, ζε ζεηηθή 

πεξίπησζε, εθφζνλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαπιήξσζεο είλαη ζχκθσλν κε ην παξφλ, 

ελεκεξψλεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ηνπο αηηνχληεο, ρνξεγψληαο βεβαίσζε 

αλαπιήξσζεο ή ππνβνήζεζεο, θαηά πεξίπησζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

θνξέα, ηνπ θαηφρνπ ηεο ζέζεο - δξαζηεξηνπνίεζεο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ηεο 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.4849/21. (άξζξν 22 παξ.5 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%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/
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/
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/
ΑΔΑ: ΨΝΔΔ46ΜΓΘΓ-ΜΨΣ



 

 25 

 

Δ. Πξφζιεςε ππαιιήινπ 

 

Δπηηξέπεηαη ε πξφζιεςε ππαιιήινπ απφ ηνλ πσιεηή, εθφζνλ ν ππνςήθηνο ππάιιεινο δελ 

θαηέρεη άδεηα παξαγσγνχ ή επαγγεικαηία πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Ο πσιεηήο 

γλσζηνπνηεί ηελ πξφζιεςε ππαιιήινπ, πνπ ηνλ αλαπιεξψλεη ή ηνλ 

ππνβνεζά, απζεκεξφλ ζηελ αξκφδηα αξρή (Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ)  ππνβάιινληαο αίηεζε γηα 

ηελ έθδνζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο πξφζιεςεο. Αλ κε ηελ πξφζιεςε ζπλάπηεηαη ζχκβαζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ν πσιεηήο ελεκεξψλεη θάζε θνξά ακειιεηί ηελ αξκφδηα αξρή 

θαη γηα ηελ ηπρφλ αλαλέσζή ηεο. Γηα ηελ πξφζιεςε, ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, θαζψο 

θαη ηνπο φξνπο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο. (άξζξν 22 παξ.6 Ν.4849/21) 

 Ζ αξκφδηα αξρή ειέγρεη απηεπάγγειηα ηα ζηνηρεία ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ππαιιήινπ, 

θαζψο θαη ηελ χπαξμε ή κε πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο ζε ηζρχ, ελεκεξψλεη ην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα θαη ρνξεγεί βεβαίσζε πξφζιεςεο ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα, 

θαζψο θαη: 

 

α) ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) θαη ν Α.Μ.Κ.Α. ηνπ 

ππαιιήινπ, 

 

β) ε εκεξνκελία πξφζιεςεο θαη 

 

γ) ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη ν Α.Φ.Μ. ηνπ πσιεηή-εξγνδφηε. (άξζξν 22 παξ.10 Ν.4849/21) 

 

 

Σ. Σαπηφρξνλε αλαπιήξσζε απφ πεξηζζφηεξνπο αλαπιεξσηέο 

 

Απαγνξεχεηαη ε ηαπηφρξνλε αλαπιήξσζε απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο (1) 

αλαπιεξσηέο. Δμαηξνχληαη νη θάηνρνη βεβαίσζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εηήζηαο δηάξθεηαο 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, νη νπνίνη δχλαληαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηαπηφρξνλα ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κία βξαρπρξφληεο αγνξέο είηε κέζσ αλαπιήξσζεο είηε κέζσ πξφζιεςεο 

ππαιιήισλ. (άξζξν 22 παξ.7 Ν.4849/21). 

  

Ε. Μεηαβνιή ζηνηρείσλ 

 

Γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππνβνήζεζεο, ηεο αλαπιήξσζεο θαη ηεο 

πξφζιεςεο ππαιιήινπ, ηελ επζχλε ελεκέξσζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο (Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ)  

έρεη ν πσιεηήο. (άξζξν 22 παξ.9 Ν.4849/21) 

  

Ζ. Τπνρξεψζεηο πσιεηή/αλαπιεξσηή σο πξνο ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

 

Ο πσιεηήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ ππνρξενχληαη ζε απηνπξφζσπε παξνπζία ζηνλ ρψξν 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ. Σν πξφζσπν πνπ αλαπιεξψλεη ηνλ πσιεηή είλαη απνθιεηζηηθά 

ππεχζπλν γηα ηελ άζθεζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο. (άξζξν 22 παξ.8 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/
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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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Θ. Αζθάιηζε αγξεξγαηψλ πνπ απαζρνινχληαη παξάιιεια ζε παξαγσγνχο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη σο ιηαλνπσιεηέο  

 

ηελ πεξίπησζε ησλ αγξεξγαηψλ, πνπ απαζρνινχληαη ζε παξαγσγνχο αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

θαη παξάιιεια εξγάδνληαη σο ιηαλνπσιεηέο ζηηο ιατθέο αγνξέο, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3232/2004 (Α‟ 48). (άξζξν 22 παξ.11 Ν.4849/21). 

Οη αγξεξγάηεο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη ζηνλ Ο.Γ.Α. θαη απαζρνινχληαη παξαιιήισο ζε 

παξαγσγνχο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, σο ιηαλνπσιεηέο ζε ιατθέο αγνξέο, εμαηξνχληαη απφ ηελ 

αζθάιηζε ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο απηή. (άξζξν 7 παξ. 12 Ν. 

3232/04). 

 

Η. Λχζε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο 

 

ε πεξίπησζε ιχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο, ν πσιεηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ 

αξκφδηα (Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ) αξρή εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εκεξψλ. Ζ αξκφδηα 

αξρή, εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ έιαβε γλψζε ηεο ιχζεο ηεο 

ζρέζεο εξγαζίαο, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην Ο.Π..Α.Α. (άξζξν 22 παξ.12 Ν.4849/21) 

  

ΗΑ. Πσιεηέο πνπ δειψλνληαη απφ λνκηθά πξφζσπα 

 

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο πσιεηέο πνπ δειψλνληαη απφ λνκηθά πξφζσπα. (άξζξν 22 

παξ.13 Ν.4849/21) 

 Ζ δήισζε αλαπιήξσζεο ή ππνβνήζεζεο ππνβάιιεηαη απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ζηελ αξκφδηα 

αξρή. (άξζξν 22 παξ.13 Ν.4849/21) 

 

VIII. Ζιεθηξνληθή κεηαβνιή ζηνηρείσλ δξαζηεξηνπνίεζεο 
  

Ζ κεηαβνιή ζηνηρείσλ δξαζηεξηνπνίεζεο, δηελεξγείηαη ειεθηξνληθά. (άξζξν 57 παξ.4 

Ν.4849/21) 

 

 

ΆΡΘΡΟ  12
ν
  

Γηαηήξεζε ηάμεο 

 

Αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαη ησλ θαη‟ 

εμνπζηνδφηεζήο ηνπο εθδηδφκελσλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ είλαη: 

(α) Ζ Γηππεξεζηαθή Μνλάδα Διέγρνπ Αγνξάο (ΓΗ.Μ.Δ.Α.) ηνπ Ν. 4712/2020 (Α‟ 146) ζε 

παλειιήληα θιίκαθα. 

(β) Οη Πεξηθέξεηεο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ 

ηνπο. 

(γ) Οη Γήκνη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπο. 

(δ) Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηεο. 

(ε) Σν Ληκεληθφ ψκα – Διιεληθή Αθηνθπιαθή (Λ.. – ΔΛ.ΑΚΣ.) ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο 

ηνπ θαη 

(ζη) Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (Γ.Γ.Ο.Δ.), 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 58 ηνπ Ν. 4849/2021. 

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%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/
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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Σα πξνο πψιεζε πξντφληα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε πάγθνπο ψζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη νη θαλφλεο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. 

 

Οη πσιεηέο νθείινπλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ρψξνπ 

(άκεζε ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ ραξηνθηβσηίσλ), γηα ηνλ ηξφπν έθζεζεο θαη ηελ 

πψιεζε ησλ πξντφλησλ θαη εηδηθφηεξα ησλ λσπψλ ςαξηψλ-ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ησλ 

λεξψλ απφ ην ιηψζηκν ηνπ πάγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ςαξηψλ, 

απνιχκαλζεο ηνπ ρψξνπ, απαγφξεπζεο θαζαξηζκνχ ςαξηψλ- θαζψο επίζεο θαη 

ζπγθέληξσζε απφ άιια εππαζή είδε θχιισλ ιαραληθψλ ή θξνχησλ. Σα απηνθίλεηα ησλ 

πσιεηψλ (θνξηεγά) θαη κέρξη 3 ηφλσλ πξέπεη λα ζηαζκεχνπλ ππνρξεσηηθά εληφο εηδηθνχ 

ρψξνπ. Μεηά ηελ απνρψξεζε φισλ ζα γίλεηαη απφ ζπλεξγείν ηνπ Γήκνπ ε θαζαξηφηεηα 

(πιχζηκν θ.ιπ.)ηεο Λατθήο Αγνξάο. 

 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηεο ζα πξέπεη ν θαζέλαο πσιεηήο ρσξηζηά λα 

πξνβεί ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ απνξξηκκάησλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζε ζαθνχιεο ή ζε 

δνρεία ηα νπνία νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ ζπιιέγνπλ ζηε ζπλέρεηα. 

 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζπληζηάηαη επίζεο ζηα εππαζή είδε πνπ αιινηψλνληαη εχθνια, ψζηε λα 

κελ αθήλνπλ απνξξίκκαηα. 

 

Με ηελ ίδηα επζχλε πξέπεη νη πσιεηέο θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο κεηά ηε ιήμε ηεο αγνξάο 

λα κεηαθέξνπλ απφ ηνπο ρψξνπο ηεο αγνξάο ηα εκπνξεχκαηα πνπ δελ δηαηέζεθαλ, ηα θελά 

είδε ζπζθεπαζίαο θαη γεληθά θάζε είδνπο εξγαιείσλ-πάγθσλ, απαγνξεπκέλεο ηεο 

εγθαηάιεηςεο απηψλ. Σέινο πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηάμεο θαη λα 

απνθεχγνπλ ηελ ελφριεζε ησλ πεξηνίθσλ. 

 

ΆΡΘΡΟ  13
ν
  

Πνηφηεηα, πγηεηλή θαη αζθάιεηα πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηηο Λατθέο Αγνξέο 

 

1.Σα δηαηηζέκελα απφ ηνπο πσιεηέο ζην ππαίζξην εκπφξην, ηξφθηκα, αλάινγα κε ην είδνο 

ηνπο, πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνηφηεηαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, 

ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηεο ελσζηαθήο πεξί ηξνθίκσλ λνκνζεζίαο, ηηο ζρεηηθέο 

θαηά πεξίπησζε πξντφληνο δηαηάμεηο ηεο εηδηθήο εζληθήο θαη ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, ηνλ 

Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ (ππ‟ αξ. 1100/9.9.1987 απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Υεκηθνχ 

πκβνπιίνπ, Β‟ 788), ηνπο Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο 

Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) ηεο ππφ ζηνηρεία 91354/24.8.2017 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, (Β‟ 2983) κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε 

δηαηάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο (ΓΥΚ), ηελ απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Τγείαο ππφ ζηνηρεία Τ1γ/Γ.Π./ νηθ.47829/23.6.2017 (Β‟ 2161) «Τγεηνλνκηθνί 

φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ/ πνηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη 

ησλ ινηπψλ πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθά γηα ηα λσπά νπσξνθεπεπηηθά εθαξκφδεηαη επίζεο ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 543/2011 (L 

157). Σα είδε δσηθήο πξνέιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λσπψλ εηδψλ αιηείαο θαη 

πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη ηα θαηεςπγκέλα πξντφληα γεληθψο, πξέπεη λα δηαηεξνχληαη, 

λα δηαθηλνχληαη θαη λα δηαηίζεληαη απφ εηδηθά δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα, απηνθίλεηα ή 
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ξπκνπιθνχκελα. Δπηπιένλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 18 ηεο ππ‟ αξ. 15523/2006 θνηλήο 

απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (Β‟ 1187) γηα ηνπο νδεγνχο νξζήο πξαθηηθήο θαη ν λ. 

2969/2001 (Α‟ 281). 

 

2.Σα πξνο πψιεζε ζην ππαίζξην εκπφξην είδε δηαηίζεληαη ζχκθσλα κε ηνπο Καλφλεο 

Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (Καλφλεο ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) κε 

ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θαηά πεξίπησζε δηαηάμεσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηνπ Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ Σξνθίκσλ θαη ηνπ 

Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο, θαη πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ησλ Διιεληθψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (Κεθάιαηα Β θαη Γ ηνπ λ. 4308/2014, Α‟ 251). ε θακία πεξίπησζε, 

δελ πξέπεη λα ζπληζηνχλ παξάλνκε απνκίκεζε πξντφλησλ ή λα δηαθηλνχληαη θαηά 

παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο 

δηαηάμεσλ ή δηαηάμεσλ ηεο ελσζηαθήο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ 

Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α‟ 265) θαη ηνπ λ. 2969/2001 (Α‟ 281). 

 

3.Κάζε πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ, ν νπνίνο δηαθηλεί βηνκεραληθά - βηνηερληθά κε 

εδψδηκα πξντφληα ή κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα απεπζείαο απφ εηδηθά δηαζθεπαζκέλν φρεκα, 

θαηαιακβάλεη αξηζκφ κέηξσλ ίζν κε ην κήθνο ηνπ νρήκαηφο ηνπ, φρη φκσο, άλσ ησλ νθηψ 

(8) κέηξσλ θαη ζχκθσλα πξνο ηα νξηδφκελα ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, δελ επηηξέπεηαη ε χπαξμε μερσξηζηνχ πάγθνπ, εθηφο εάλ ην κήθνο ηνπ 

νρήκαηνο είλαη κηθξφηεξν απφ ην νξηδφκελν κήθνο πάγθσλ γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο πσινχκελσλ εηδψλ, αλά ιατθή αγνξά, θαη εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα απφ 

άπνςε ρψξνπ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ηα δηαζθεπαζκέλα νρήκαηα λα δηαζέηνπλ 

Έγθξηζε Σχπνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηε δηαδηθαζία ηεο ππ‟ αξ. 

54795/2971/20/18.12.2020 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ (Β‟ 5946). Καηά ηε δηαθίλεζε θαη πψιεζε ησλ ηξνθίκσλ 

ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ ΗΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

852/2004 (L 139). Δηδηθά, γηα ηα ηξφθηκα πνπ ζπληεξνχληαη κε ςχμε θαη θαηάςπμε πξέπεη 

λα ηεξείηαη ε αιπζίδα ςχμεο κε βάζε ηηο ζεξκνθξαζίεο ζπληήξεζεο πνπ νξίδεη ν 

παξαζθεπαζηήο ησλ ηξνθίκσλ. 

 

ΆΡΘΡΟ  14
ν
  

Κπξψζεηο 

 

Οη  παξαβάζεηο, νη θπξψζεηο θαη ηα δηνηθεηηθά πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη πεξηγξάθνληαη ζην 

άξζξν62 (Ν. 4849/2021). Αθνινπζεί αλαιπηηθφο πίλαθαο: 

 

Αχμσλ 

αξηζκφο 
Πεξηγξαθή παξάβαζεο Κχξσζε 

 

ΑΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΔΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΖΖ 

1 

Γξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπφξην ρσξίο 

αληίζηνηρε άδεηα/βεβαίσζε ή κε άδεηα /βεβαίσζε ηεο 

νπνίαο ε ηζρχο έρεη ιήμεη ή κε άδεηα/βεβαίσζε πνπ 

Πξφζηηκν χςνπο ρηιίσλ 

(1.000) επξψ 
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έρεη αλαθιεζεί 

2 
Γξαζηεξηνπνίεζε ζην ππαίζξην εκπφξην ρσξίο ζέζε ή 

δηθαίσκα πιαλφδηαο δξαζηεξηνπνίεζεο 

Πξφζηηκν χςνπο ρηιίσλ 

(1.000) επξψ 

3 
Γξαζηεξηνπνίεζε ζε άιιε ζέζε απφ απηή πνπ έρεη 

ρνξεγεζεί ζηνλ πσιεηή 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

4 

Απζαίξεηε αιιαγή ζέζεο δξαζηεξηνπνίεζεο εληφο 

αγνξάο (εθφζνλ ππάξρνπλ ηνπνγξαθηθφ θαη αξίζκεζε 

ησλ ζέζεσλ πψιεζεο) 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

5 
Δπέθηαζε εγθαηάζηαζεο πψιεζεο πέξαλ ηεο 

εγθεθξηκέλεο 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

6 
Πψιεζε πξντφλησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

άδεηα ηνπ πσιεηή 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

7 
Πψιεζε πξντφλησλ πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε 

πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ πσιεηή 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

8 

Πψιεζε πξντφλησλ ελψ έρεη ρνξεγεζεί απαιιαγή απφ 

ηα ηέιε ζέζεο ή δηθαηψκαηνο πιαλφδηαο 

δξαζηεξηνπνίεζεο 

Πξφζηηκν χςνπο ρηιίσλ 

(1.000) επξψ 

9 
Απνπζία δηαθξηηηθήο ζήκαλζεο παξαγσγνχ-

επαγγεικαηία 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

10 
Φεπδήο / παξαπιαλεηηθή δηαθξηηηθή ζήκαλζε 

παξαγσγνχ- επαγγεικαηία 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

 

ΠΧΛΖΖ ΑΓΑΘΧΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ - ΠΑΡΑΔΜΠΟΡΗΟ - ΜΔΣΡΑ 

ΚΑΗ ΣΑΘΜΑ 

11 

Γηάζεζε / πψιεζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο αγαζψλ 

απφ ηε δεινχκελε ζην e-katanalotis απφ παξαγσγφ ή 

επαγγεικαηία πσιεηή 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

12 Γηάζεζε πξντφλησλ ρσξίο λφκηκα παξαζηαηηθά 
Πξφζηηκν χςνπο ρηιίσλ 

(1.000) επξψ 

13 
Γηάζεζε πξντφλησλ κε παξαζηαηηθά πνπ θέξνπλ 

ειιηπείο ή αλαθξηβείο ελδείμεηο 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

14 Έιιεηςε ηακεηαθήο κεραλήο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη) 

Αλάθιεζε άδεηαο θαη 

απαγφξεπζε 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζην 

ππαίζξην εκπφξην ζε φιε 

ηελ Δπηθξάηεηα γηα έλα 

(1) έηνο. 

15 Με ηνπνζέηεζε δπγνχ ζε εκθαλέο ζεκείν 
Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

16 

Υξήζε κε εγθεθξηκέλσλ ή ειαηησκαηηθψλ κέηξσλ, 

δπγψλ θαη ζηαζκψλ θαηά ηε δχγηζε θαη ηε ζηάζκηζε 

ησλ πξντφλησλ 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

17 

Με ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ζε θάζε πξντφλ κε ηηο 

ελδείμεηο ηε ο ηηκήο πψιεζεο, ή ηεο πνηφηεηαο, ή ηεο 

πξνέιεπζεο 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 
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18 
Αλαγξαθή αλαιεζψλ ή παξαπιαλεηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνηφηεηαο ή πξνέιεπζεο πξντφληνο 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

19 
Με έθδνζε θνξνινγηθήο απφδεημεο ηακεηαθήο 

κεραλήο 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) επξψ 

20 

Με έθδνζε θνξνινγηθήο απφδεημεο ηακεηαθήο 

κεραλήο γηα ηξεηο (3) ή πεξηζζφηεξεο θνξέο εληφο 

ελφο (1) έηνπο 

Αλάθιεζε ζέζεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο θαη 

δηθαηψκαηνο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζην 

πιαλφδην εκπφξην γηα 

δεθαπέληε (15) κέξεο. 

 

ΠΡΟΛΖΦΖ - ΑΝΑΠΛΖΡΧΖ-ΤΠΟΒΟΖΘΖΖ 

21 
Γξαζηεξηνπνίεζε ππαιιήινπ ρσξίο βεβαίσζε 

πξφζιεςεο ή δήισζε ζηελ αξκφδηα αξρή 

Πξφζηηκν χςνπο ρηιίσλ 

(1.000) επξψ 

22 
Αλαπιήξσζε - ππνβνήζεζε ρσξίο ζρεηηθή βεβαίσζε 

ή δήισζε ζηελ αξκφδηα αξρή 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) 

επξψ 

23 

Σαπηφρξνλε δξαζηεξηνπνίεζε θαηά ηελ ίδηα εκέξα 

πσιεηή θαη αλαπιεξσηή ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο - 

δξαζηεξηνπνηήζεηο, εμαηξνπκέλσλ ησλ πνιηηψλ ζε 

βξαρπρξφληεο αγνξέο 

Πνφζηηηην χψνπν 

γηιίσλ ίΐ.000) επνψ 

 

ΑΡΝΖΖ ΔΛΔΓΥΟΤ - ΠΑΡΑΒΑΖ ΧΡΑΡΗΟΤ - ΑΛΛΔ ΠΑΡΑΒΑΔΗ 

24 Άξλεζε - παξεκπφδηζε ειέγρνπ 
Πξφζηηκν χςνπο δχν 

ρηιηάδσλ (2.000) επξψ 

25 
Πψιεζε πξντφλησλ εθηφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

σξαξίνπ 

Πξφζηηκν χςνπο 

πεληαθνζίσλ (500) 

επξψ 

26 
Με ηήξεζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ θξηηεξίνπ ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 55 απφ πσιεηή πιαλφδηνπ εκπνξίνπ 

Πξφζηηκν χςνπο 

ρηιίσλ (1.000) επξψ 

27 
Πψιεζε δψλησλ ρεξζαίσλ ή πδξφβησλ δψσλ ζε 

ππαίζξηα αγνξά 

Πξφζηηκν χςνπο δχν 

ρηιηάδσλ (2.000) επξψ 

 

Αλ δηαπηζησζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία παξαβάζεηο ηνπ αλσηέξσ πίλαθα νη αληίζηνηρεο 

θπξψζεηο επηβάιινληαη ζσξεπηηθά. Ζ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηνπ αλσηέξσ πίλαθα δελ 

απνθιείεη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ πεξί παξαβάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λ. 4174/2013 (Α' 170). 

 

Σν χςνο ηνπ επηβιεζέληνο δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ κεηψλεηαη ζην ήκηζπ αλ ν ππφρξενο εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηφλ ηεο ζρεηηθήο πξάμεο πξνβεί 

ζε θαηαβνιή ηνπ πξνζηίκνπ. Ζ θαηαβνιή απηή ζπλεπάγεηαη ηελ απηνδίθαηε παξαίηεζε ηνπ 

ππφρξενπ απφ θάζε δηθαίσκα πξνζβνιήο ή ακθηζβήηεζεο ηεο πξάμεο επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

Αλ ζε δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο δηαπηζησζεί φηη ν πσιεηήο έρεη ππνπέζεη ζηελ ίδηα 

παξάβαζε, ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
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α. Ζ ζέζε δξαζηεξηνπνίεζεο ή ην δηθαίσκα δξαζηεξηνπνίεζεο ζην πιαλφδην εκπφξην 

αλαθαιείηαη γηα έμη (6) κήλεο, εθφζνλ ζε δηάζηεκα δχν (2) εηψλ ν δηθαηνχρνο πσιεηήο 

ππνπέζεη ζε νπνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο γηα πεξηζζφηεξεο απφ έμη (6) θνξέο. Αλ 

έρεη ππνπέζεη ζε δηάζηεκα δχν (2) εηψλ ζε έμη (6) παξαβάζεηο, ε αξρή ειέγρνπ πνπ 

θαηαρψξεζε θαη βεβαίσζε ηελ ηειεπηαία παξάβαζε ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ δηθαηνχρν 

πσιεηή γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο επηπιένλ παξάβαζεο. 

β. Ζ αλάθιεζε αθνξά ζε φιεο ηηο ζέζεηο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ πσιεηή ή ην δηθαίσκα 

πιαλφδησλ δξαζηεξηνπνηήζεσλ. 

γ. Απφ ηα αλσηέξσ εμαηξείηαη ε παξάβαζε κε έθδνζεο απφδεημεο ηακεηαθήο κεραλήο, γηα 

ηελ νπνία επηβάιιεηαη ε θχξσζε ηνπ ζεκείνπ 20 ηνπ πίλαθα ηεο παξ. 1. 

 

Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο δελ ζίγνπλ εηδηθφηεξα δηνηθεηηθά 

πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα γηα παξαβάζεηο ησλ θαλφλσλ εκπνξίαο 

θαη δηαθίλεζεο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ή εηδηθφηεξα κέηξα θαη 

θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αληηκεηψπηζεο παξαεκπνξίνπ, 

θνξνδηαθπγήο, αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ φπσο θαη ηεο λνκνζεζίαο αξκνδηφηεηαο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Οη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4177/2013 πεξί εηδηθψλ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ επηβάιινληαη αζξνηζηηθά κε ηηο θπξψζεηο ηεο παξ. 1 θαη ηεο παξνχζαο. 

 

ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ φξσλ, ηεο κε χπαξμεο άδεηαο, ηεο κε 

ζεψξεζήο ηεο, ή ηεο κε θαηαβνιήο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο ιατθψλ αγνξψλ θαη γεληθφηεξα 

ηεο απζαίξεηεο θαηάιεςεο 

 

επηπιένλ ρψξνπ ή ηεο απζαίξεηεο κεηαθίλεζεο πσιεηή απφ ηελ ζέζε πνπ ηνπ έρεη απνδνζεί, 

ζε νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε φπσο θαη ε νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε απφ ηνλ παξφληα 

Καλνληζκφ, ζα επηθέξεη απηφκαηα ηελ απηνδίθαηε αλαζηνιή ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ν 

πσιεηήο, κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4849/2021. 

 

Δάλ δηαπηζησζεί ε χπαξμε ιφγνπ γηα ηνλ νπνίν ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ζην ζπγθεθξηκέλν 

πξφζσπν δελ έπξεπε λα γίλεη ή δηαπηζησζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ αξκφδηα ππεξεζία 

φηη δελ πθίζηαηαη πιένλ κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε απηήο. 

 

χκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 4849/ 2021, ζεζπίδνληαη νη θάησζη θπξψζεηο: 

1) ΠΑΡΑΒΑΖ: ηάζκεπζε απηνθηλήηνπ εληφο ηνπ ρψξνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Λατθήο Αγνξάο 

θαη ε πψιεζε ησλ εκπνξεπκάησλ κέζα απφ απηά, εμαηξνχκελσλ ησλ εηδηθά 

δηαζθεπαζκέλσλ νρεκάησλ (απηνθίλεηα ή ξπκνπιθνχκελα θαη νρήκαηα εηδψλ θπιηθείνπ). 

2) ΠΑΡΑΒΑΖ: Δγθαηάζηαζε πάγθσλ ζηνπο δηαδξφκνπο εηζφδσλ θαηαζηεκάησλ θαη 

νηθηψλ, ζε ξάκπεο αλαπήξσλ θαη νηηδήπνηε έρεη ζρέζε κε ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

πξνζέιεπζεο ησλ πνιηηψλ ζην ρψξν ηεο ιατθήο αγνξάο. 

3) ΠΑΡΑΒΑΖ: Πξφθιεζε δεκηψλ ζηηο θαηνηθίεο θαη ηα πεδνδξφκηα εληφο ησλ νδψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθψλ αγνξψλ. 

4) ΠΑΡΑΒΑΖ: Ζρνξχπαλζε κε ηελ ρξήζε κεγάθσλσλ ή άιισλ ερεηηθψλ νξγάλσλ. 

5) ΠΑΡΑΒΑΖ: Με ζπιινγή θαη ελζάθηζε ησλ απνξξηκκάησλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο (ηδηαηηέξσο εππαζψλ εηδψλ πνπ αιινηψλνληαη εχθνια, θχιια 

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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ιαραληθψλ, θ.ι.π.) θαζψο θαη κε απνκάθξπλζε εηδψλ ζπζθεπαζίαο (ραξηφθνπηα, ηειάξα) θαη 

ηνπνζέηεζε απηψλ ζηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο. 

6) ΠΑΡΑΒΑΖ: Με ζπιινγή ησλ απφλεξσλ λσπψλ αιηεπκάησλ, ιέπηα ςαξηψλ, εληφζζηα, ζε 

εηδηθά δνρεία θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ιατθήο αγνξάο θαη κε απνκάθξπλζε απηψλ 

απφ ηελ ιατθή αγνξά. 

 

Γηα φιεο ηηο πξναλαθεξφκελεο παξαβάζεηο, νη επφπηεο θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηνλ εληνπηζκφ 

ηνπο ζα απεπζχλνληαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο  (Αζηπλνκία, Γηεχζπλζε θαζαξηφηεηαο θ.η.ι) γηα λα 

επηβάιινπλ ηηο εθ ηνπ λφκνπ απαηηνχκελεο θπξψζεηο. 

 

Σέινο, ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ην Τπαίζξην Δκπφξην θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Λατθψλ Αγνξψλ, ζα ηζρχνπλ νη εθάζηνηε λεφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ άξζξσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαπάλσ θπξψζεηο. 

 

 

ΆΡΘΡΟ  15
ν
 

Σέιε 

 

Γηα ην κίζζσκα ησλ ζέζεσλ ηεο Λατθήο Αγνξάο νξίζηεθε γηα ηνπο πσιεηέο ην ηίκεκα 

(ηέινο) πνπ είρε θαζνξηζηεί κε ηελ Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 211/2016 θαη ηελ ππ‟ 

αξηζκ.: 186/2016 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηέσο Γήκνπ Λέζβνπ θαη  ζπλερίδεη 

λα έρεη ηζρχ ζηνλ λχλ Γήκν Μπηηιήλεο, σο εμήο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 (Νφκνο 4849/2021 

(Φ.Δ.Κ. 207/η. A‟/05.11.2021): 

 

ΛΑΨΚΖ ΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΖΗΟ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑ 

ΘΔΔΗ ΛΑΨΚΉ ΑΓΟΡΑ 

ΔΠΑΝΧ ΚΑΛΑ 

   

 

       Σξία (3) επξψ  ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ(35)+ΠΔΝΣΔ (5) 

ΚΑΛΛΗΘΔΑ 

 

Σξία (3) επξψ ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ (35)+ 

ΠΔΝΣΔ(5) 

ΥΡΤΟΜΑΛΛΟΤΑ

 

 

Σξία (3) επξψ ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ (35)+ ΠΔΝΣΔ 

(5) 

 

Σν χςνο ηνπ εκεξήζηνπ ηέινπο είλαη θνηλφ γηα παξαγσγνχο θαη επαγγεικαηίεο πσιεηέο θαη 

θαηαβάιιεηαη κεληαίσο είηε ζε εηδηθά νξηζκέλν ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ είηε ζην ηακείν 

ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο (δήκνπ). 

 

 

Σα έζνδα απφ ηε Λατθέο Αγνξέο ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, φπσο νξίδεη ν λφκνο,  πεξηέξρνληαη 

ζε πνζνζηφ 75% ζην Γήκν Μπηηιήλεο θαη ζε πνζνζηφ 25% ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα θαη 

απνδίδεηαη ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ κία (1) θνξά θάζε εμάκελν κε απφθαζε ηνπ Γήκνπ 

(άξζξν 23, παξάγξαθνο 1(β)ηνπ Ν. 4849/2021). 
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ΆΡΘΡΟ  16
ν
  

Καζήθνληα επνπηψλ 

 

Ο Γήκνο Μπηηιήλεο, κε απφθαζε Γεκάξρνπ νξίδεη θαζήθνληα επφπηε ζε ππαιιήινπο 

ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο κε ζεηεία ελφο έηνπο, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο 

αληηθαζίζηαληαη απφ άιινπο. θνπφο ησλ αλσηέξσ ππαιιήισλ είλαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, ε γεληθφηεξε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο  Λατθήο  Αγνξάο  ηεο θάιαο  

θαζψο θαη ε θαηαγξαθή θαη ελεκέξσζε ηεο Γεκνηηθήο αξρήο γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα. 

 

Σα αλσηέξσ φξγαλα γηα ηελ δηεπζέηεζε ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο  Λατθήο  Αγνξάο, ζα ζπλεξγάδνληαη κε έλαλ εθπξφζσπν ησλ παξαγσγψλ θη έλαλ ησλ 

επαγγεικαηηψλ, ηνπο νπνίνπο πξνηείλνπλ ηα νηθεία ζσκαηεία. Δπηπιένλ, θαζήθνληα πνπ 

απνξξένπλ ιφγσ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο ηνπο, είλαη ηα θαησηέξσ: 

o Ο έιεγρνο ησλ πξνζεξρφκελσλ πσιεηψλ θαη ε θαηαγξαθή απηψλ πνπ απνπζηάδνπλ, 

o Ζ θαηαγξαθή ησλ θελψλ ζέζεσλ θαη ε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, 

o Ζ παξνρή ζπκβνπιψλ ησλ πσιεηψλ γηα ηελ νξζή ηήξεζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο 

ηεο αγνξάο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.4849/21, 

o Ζ ηνπνζέηεζε ησλ παξαγσγψλ ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

Ν.4849/21. 

 

ΆΡΘΡΟ  17
ν
  

Ηζρχο θαλνληζκνχ 

 

Ο θαλνληζκφο απηφο ζπληάρζεθε γηα λα ξπζκίζεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ Λατθψλ Αγνξψλ θαη ππεξηζρχεη θάζε άιιεο δηάηαμεο δηαθνξεηηθήο απφ απηφλ. 

Πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ή ησλ επηκέξνπο άξζξσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη νπνηεδήπνηε, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. 

 

Κάζε ηη πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ επηιχεηαη βάζεη ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο (ζρεηηθνχο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο)  ή  κε 

απφθαζε ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο. ε πεξίπησζε αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ην 

Τπαίζξην Δκπφξην θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Λατθψλ Αγνξψλ ζα ηζρχεη φηη πξνβιέπεηαη απφ  

απηή κέρξη ηξνπνπνηήζεσο  θαη ελαξκνλίζεσο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

 

Ζ ηζρχο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο 

(πσιεηέο) θαη αξρίδεη λα ηζρχεη κε ηελ έγθξηζή ηνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Β. Αηγαίνπ θαη ηελ 

αλάξηεζε ηνπ ζην Ο.Π..Α.Α(Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα «Αλνηρηή Αγνξά»). 

 

Δπηζπλάπηνληαη κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ ηα ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ησλ ηξηψλ 

(3) ιατθψλ αγνξψλ ηνπ Γήκνπ Μπηηιήλεο, (Δπάλσ θάιαο, αξηζκφο ζέζεσλ: 35+5, 

Καιιηζέαο, αξηζκφο ζέζεσλ: 35+5 θαη Υξπζνκαιινχζαο, αξηζκφο ζέζεσλ: 35+5) φπνπ 

θαίλνληαη ηα φξηα πνπ ε θάζε κία ιατθή αγνξά θαηαιακβάλεη, νη ζέζεηο πνπ θαιχπηνπλ νη 

παξαγσγνί θαη νη επαγγεικαηίεο κε αξίζκεζε θαζψο θαη ην αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

θάζε πάγθνπ.». 
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 Καηά ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ρσξεί εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 227 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 118 ηνπ λ. 4555/2018 (Α‟ 133) κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζή ηεο ή αθφηνπ έιαβε πιήξε γλψζε απηήο, θαζψο θαη δπλαηφηεηα 

άζθεζεο αίηεζεο ζεξαπείαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2690/1999. 

 

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 308. 

Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεθε φπσο παξαθάησ: 

 

               Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ                         Σα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  

                   πκβνπιίνπ Μπηηιήλεο 

                                                                           ΤΠΟΓΡΑΦΔ 

 

 

 

 

 

                Υαηδεγηάλλεο Γεκνζζέλεο 
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