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Αριθμός 98 

11
η
 σνεδρίαζη 

Δπιηροπής Ποιόηηηας Εφής Γήμοσ Παηρέφν 

ηης 31
ης

 Γεκεμβρίοσ 2020 

--------------------------- 

 

ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 31
η
 Γεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Πέμπηη θαη ώξα 10.00 π.μ. 

κεηά από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο, κε αξηζκό 

11/24-12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Δπιηροπής 

Ποιόηηηας Εφής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1) Μηραήι Αλαζηαζίνπ – Πξόεδξνο 2) Υξήζηνο Μπαθαιάξνο – Αληηπξόεδξνο 3) 

Υξήζηνο Κνξδάο - ηαθηηθό κέινο 4) Γηνλύζηνο Πιέζζαο - ηαθηηθό κέινο 5) Νηθόιανο 

Αζπξάγθαζνο – ηαθηηθό κέινο 6) Γεκήηξηνο Πειεθνύδαο – ηαθηηθό κέινο 7) Θεόδσξνο 

Ξπιηάο – ηαθηηθό κέινο 8) Γηνλύζηνο Βνξίζεο – ηαθηηθό κέινο θαη 9) Αζαλάζηνο Γνύξνο 

ηαθηηθό κέινο. 

Ζ θα Ήξα – Δηξήλε Κνπξή – ηαθηηθό κέινο εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (αξηζ. απόθαζεο 98/2020). 

Ο θ. Γεώξγηνο Ρώξνο - ηαθηηθό κέινο δελ εηζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθε. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο. 

………………......…………………………………………………………..………………… 

ηελ αξρή ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγνληαο ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο Εσήο ην ππ’ αξηζ. 17909/23-12-2020 

δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 17875/23-12-2020 εηζήγεζε ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, 

Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο (Γ/λζε Σνπηθήο Οηθνλνκίαο - Σκήκα 

Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Δκπνξηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο- 

Σελ Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο- Δληαύζα- ΘΔΜΑ «Έγθξηζε ρεδίνπ Καλνληζκνύ 

Λεηηνπξγίαο Λατθώλ Αγνξώλ» -ηα πιαίζηα ηνπ ζπλνιηθόηεξνπ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ 

βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ Λατθώλ Αγνξώλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ ρσξηθή 

αξκνδηόηεηα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, ζαο επηζπλάπηνπκε ρέδην Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο 

Λατθώλ Αγνξώλ θαη παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζή ηνπ. –Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο Γηνλύζηνο Πιέζζαο. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εφής, κε ηε δηεπθξίληζε όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε ε θα Ήξα – Δηξήλε Κνπξή, άθνπζε 

ηνλ θ. Πξόεδξν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ εηζεγεηή – Αληηδεκάξρνπ σο θάησζη: 

«Αγαπεηνί ζπλάδειθνη,  

Ζ αξκνδηόηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθώλ αγνξώλ αλήθε ζηελ πξώελ Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε Αραΐαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Γηεύζπλζε Δκπνξίνπ, κηα Τπεξεζία κε αληηθείκελν ηε 

ιεηηνπξγία θαη έιεγρν ησλ αγνξώλ απηώλ. 

 Πεξηήιζε ζαλ αξκνδηόηεηα ζηνπο Γήκνπο ην 2010 κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ‘’Καιιηθξάηε’’ 

λ.3852/10. 
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Δληάρζεθε ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Γηεύζπλζεο Σνπηθήο Οηθνλνκίαο ηνπ Γήκνπ καο, πνπ 

όπσο θαη ζε ηόζεο άιιεο πεξηπηώζεηο, ε αξκνδηόηεηα απηή κεηαθέξζεθε ζηνπο Γήκνπο ρσξίο 

αλάινγνπο πόξνπο θαη πξνζσπηθό, πνιύ δε πεξηζζόηεξν πνπ ήδε είρακε εηζέιζεη ζηελ επνρή ηεο 

θξίζεο θαη ησλ κλεκνλίσλ. 

 Γλσξίδνπκε όηη ν ιαόο δεη ζε έλα πεξηβάιινλ θηώρεηαο, νη αγξόηεο θαηαζηξέθνληαη, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επεξεάδεη  ηνπο πάληεο, ε αλεξγία θαιπάδεη, ηα όπνηα πξνγξάκκαηα θαη 

επηδνκαηηθέο πνιηηηθέο είλαη αζπηξίλεο ζε έλα ηεξάζηην θνηλσληθό πξόβιεκα. 

Δπαθόινπζν είλαη λα δεηνύληαη πξντόληα ζε πξνζηηέο ηηκέο πνπ ηα παξέρνπλ νη ιατθέο 

αγνξέο παξάιιεια κε ηελ πξνζθεξόκελε επίζεο πνηόηεηα. 

Θέινπκε ηηο ιατθέο αγνξέο θαη ζέινπκε λα θάλνπκε παξεκβάζεηο ζε απηέο γηα ηελ θαιύηεξε 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. 

ηνλ αζηηθό ηζηό ηνπ Γήκνπ καο δξαζηεξηνπνηνύληαη 24 ιατθέο αγνξέο θαη νη Τπεξεζίεο 

καο δηαζέηνπλ θαζεκεξηλά από 15-20 εξγαδνκέλνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ θαζαξηόηεηα 

κε αλάινγν κεραλνινγηθό εμνπιηζκό, όπσο απνξξηκκαηνθόξα, κεραληθό ζάξσζξν, πιπζηηθό 

κεράλεκα θαη παξαδίδνπλ ηνπο δξόκνπο κεηά ην πέξαο απηώλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. 

Σν ‘’Σνλάδ’’ ησλ απνξξηκκάησλ θπκαίλεηαη από δύν(2) έσο πέληε (5) ηόλνπο εκεξεζίσο θαη 

ηνπ ζαξώζξνπ από 1/2 έσο 2 ηόλνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα απνξξίκκαηα θάδσλ, ππνιείκκαηα πξντόλησλ, ζπζθεπαζίεο 

θαη πνιιά άιια. 

ηνλ επηρεηξεζηαθό ζρεδηαζκό πνπ έρνπκε, πξνβιέπνπκε λα ζπιιέγνπκε ηα αλαθπθιώζηκα 

πιηθά όπσο αλαθέξνληαη θαη ζην ζρέδην θαλνληζκνύ, θαζώο θαη ηε γεληθόηεξε αληηκεηώπηζε ηεο 

ζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ ζηηο ιατθέο αγνξέο. 

Εεηήκαηα ππάξρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο πνπ ζέινπκε λα ηα αληηκεησπίζνπκε παξά ηηο 

δπζθνιίεο θαη λα ππάξμεη κηα αξθεηά θαιύηεξε εηθόλα ζε όινπο ηνπο ηνκείο απηώλ. 

Ξεθηλήζακε θαη’ αξρήλ κε ζπδεηήζεηο, κε ηνπο παξαγσγνύο θαη επαγγεικαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο ιατθέο αγνξέο κέζσ ησλ πιιόγσλ ηνπο, θαζώο θαη ησλ κειώλ απηώλ κε 

ζπλερόκελεο επηζθέςεηο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεο αξκόδηαο Αληηδεκαξρίαο ζε θάζε ιατθή αγνξά θάζε 

γεηηνληάο, κε ζηόρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ ιατθώλ αγνξώλ. 

Φηάζακε όκσο ζην ρξνληθό δηάζηεκα εθδήισζεο ηεο παλδεκίαο θαη ν ζηόρνο όισλ καο 

ήηαλ λα πξνζηαηεύζνπκε ηελ πγεία θαηαλαισηώλ θαη επαγγεικαηηώλ κέζα ζηελ θαηάζηαζε απηή 

πνπ βηώζακε ηνπο αξρηθνύο κήλεο ηνπ 2020 θαη λα θξαηήζνπκε ηηο ιατθέο αγνξέο αλνηρηέο. 

Απηό ην θαηαθέξακε κέρξη ηώξα κε εθαξκνγή όισλ ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ηνπ Τπνπξγείνπ επίζεο Τγείαο, θαζώο θαη ησλ δηθώλ καο 

απμεκέλσλ κέηξσλ. 

Οη Τπεξεζίεο καο θαζεκεξηλά βξίζθνληαη ζε θάζε ιατθή γηα ειέγρνπο ζηε λέα θαηάζηαζε 

πνπ έρνπκε πεξηέιζεη, πξαγκαηνπνηήζακε δηαγξακκίζεηο ζέζεσλ ζηηο απνζηάζεηο πνπ πξνβιέπνλην 

ιόγσ Covid-19, εθαξκόζακε 50% ζπκκεηνρήο, ηνπνζεηήζακε ρεκηθέο ηνπαιέηεο θαη γεληθά 

ιάβακε όια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθύιαμεο από ηελ παλδεκία. 

Ζ αξκόδηα Αληηδεκαξρία πνιύ-πνιύ ηαθηηθά ήηαλ θαη είλαη κέζα ζηηο ιατθέο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ κε ζηόρν λα κελ έρνπκε θξνύζκαηα δηόηη είλαη ρώξνη κε κεγάιε 

ζπγθέληξσζε πιεζπζκνύ θαη εζηίεο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ. 

 ηνπο ζηόρνπο καο απηνύο είρακε ηε ζπλεξγαζία ησλ πιιόγσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηηο ιατθέο, ηόζν από ηνπο παξαγσγνύο αγξνηηθώλ πξντόλησλ όζν θαη από ηνπο εκπόξνπο ησλ 

πξντόλησλ απηώλ, όπσο επίζεο πξντόλησλ ζαιάζζεο αιιά θαη βηνκεραληθώλ πξντόλησλ θαη 

κάιηζηα κε επαλαιακβαλόκελεο ζπζθέςεηο ζην Γεκαξρείν γηα λα θηάζνπκε ζηνλ ηειηθό ζηόρν θαη 

πξαγκαηηθά αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηηο δηνηθήζεηο ησλ πιιόγσλ απηώλ πνπ κε 

αίζζεκα επζύλεο ζπλέβαιιαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζην απνηέιεζκα κέρξη ζήκεξα, κέζα ζε 

θξίζηκεο ώξεο. 
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Γελ είλαη ηπραίν όηη νη ιατθέο αγνξέο ηεο Πάηξαο δελ αλεζηάιεζαλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία 

ηνπο από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, όπσο έγηλε ζε ηόζεο ιατθέο ηεο Αηηηθήο 

αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. 

ην Γήκν καο κηιάκε γηα 24 ιατθέο θαη όρη γηα κία θαη δύν ή ηξεηο όπσο ζε άιινπο Γήκνπο. 

Αλάινγεο ήηαλ θαη νη πξνζπάζεηέο καο πξνο ην θαηαλαισηηθό θνηλό κε ζπλερείο 

ελεκεξώζεηο κέζσ δειηίσλ ηύπνπ, αιιά θαη δηαλνκή έληππνπ πιηθνύ εληόο ησλ ιατθώλ, θάηη πνπ 

θπζηθά θαη ηώξα θάλνπκε, γηα ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη. 

Με ην ζρέδην θαλνληζκνύ ησλ ιατθώλ αγνξώλ πνπ θέξνπκε ζήκεξα γηα έγθξηζε ζηελ 

Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο θαη αθνινύζσο ζην Γεκνηηθό πκβνύιην, επηρεηξνύκε θαη απηά πνπ 

έρνπκε εθαξκόζεη κέρξη ζήκεξα λα απνηππώλνληαη ζε θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη κε ηα 

αλαθεξόκελα ζε απηόλ λα αλαβαζκηζηεί ην ππαίζξην εκπόξην πνπ θαη απηό ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη λα κπνπλ θαλόλεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθώλ θαη έιεγρνη γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ θαη πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη, αιιά θαη πξνο ην θαηαλαισηηθό θνηλό. 

Δπεμεξγαζηήθακε ηνλ θαλνληζκό ζηα πιαίζηα ηνπ λ.4497/2017, ηνλ ζέζακε ππ’ όςε ζηνπο 

πιιόγνπο, ζε θνξείο, ζηα δηακεξίζκαηα θαηαιήμακε ζε ζπκθσλία ζηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ θαη 

ην όιν θείκελν ηνπ θαλνληζκνύ ην δώζακε ζηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο θάλνληαο πξόζθαηα θαη 

ζπλαληήζεηο γηα λα ελεκεξσζνύλ, λα ηνλ  επεμεξγαζηνύλ, λα πξνηείλνπλ επ’ απηνύ, πξνθεηκέλνπ 

λα έιζνπκε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα ηνλ ςεθίζνπκε θαη λα έρνπκε έηζη ηνλ 1
ν
 θαλνληζκό 

ιεηηνπξγίαο ησλ ιατθώλ αγνξώλ. 

ηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρακε κε ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο απηό πνπ θαηαγξάθεθε ήηαλ ε 

ζέιεζε γηα λα ππάξμεη θαλνληζκόο ζηα πιαίζηα ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, κε παξαηεξήζεηο – 

πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ηηο νπνίεο ελζσκαηώζακε ζην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνύ πνπ έρεηε ήδε 

ζηα ρέξηα ζαο γηα ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε.  

ην ζεκείν απηό λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ησλ δεκνηηθώλ παξαηάμεσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ είρακε, ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θάλακε γηα λα έρνπκε απηό ην απνηέιεζκα πνπ 

θέξνπκε ζήκεξα. 

Οθείισ επίζεο λα επραξηζηήζσ ηνπο αξκόδηνπο Τπαιιήινπο ηεο Γ/λζεο Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο όπσο θαη από ηελ Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ ηνπο Τπαιιήινπο ηνπ Σκήκαηνο 

Διέγρνπ Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ πνπ θάζε κέξα βξίζθνληαη κέζα ζηηο ιατθέο γηα ηνπο 

απαηηνύκελνπο ειέγρνπο, αιιά θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο Γ/λζεο Καζαξηόηεηαο πνπ απνδίδνπλ 

ηνπο ρώξνπο κεηά ηελ θάζε ιατθή αγνξά θαζαξνύο, πιπκέλνπο θαη ζηελ πξνηέξα ηνπο θαηάζηαζε. 

Θα πξέπεη λα πνύκε παξάιιεια όηη θαλέλαο θαλνληζκόο δελ είλαη από κόλνο ηνπ παλάθεηα 

ιύζε αλ δελ έρεηο θαη ηα εξγαιεία γηα λα ηνλ εθαξκόζεηο. Παξ’ όια απηά κέζα ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

έρνπκε κε ειιεηπή ζηειέρσζε πξνζσπηθνύ θαη νηθνλνκηθέο επίζεο δπζθνιίεο, ζα θάλνπκε ό,ηη 

κπνξνύκε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ζα ππάξμεη ζεηηθό απνηέιεζκα. Με ηηο δηεθδηθήζεηο καο 

παξάιιεια ζηελ πξώηε γξακκή γηα ρξεκαηνδόηεζε ησλ Γήκσλ θαη πξνζιήςεσλ κόληκνπ 

πξνζσπηθνύ ζε απηνύο – O Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, 

Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Γηνλύζεο Πιέζζαο».  

 

Ζ Δπιηροπή Ποιόηηηας Εφής, άθνπζε επίζεο ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ 

κειώλ θαη όιεο ηηο απόςεηο θαη παξαηεξήζεηο πνπ θαηεηέζεζαλ.  

 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ η Δπιηροπή Ποιόηηηας Εφής,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
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ύκθσλα κε ην άξζξν 40 παξ. 3 ηνπ Ν 4735/2020 κε ην νπνία αληηθαηαζηάζεθε ην 

άξζξν 73 ηνπ Ν. 3852/2010 ειζηγείηαι ζηο Γημοηικό σμβούλιο να εγκρίνει ηον 

Κανονιζμό Λειηοσργίας Λαχκών Αγορών, σο θάησζη: 

 
 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο Κανονιςμοφ 

Ο παρϊν Κανονιςμόσ ρυκμίηει τισ προχποκζςεισ οργάνωςθσ, λειτουργίασ, αιςκθτικισ, υγιεινισ και τάξθσ 
ςτο χϊρο των λαϊκϊν αγορϊν του Διμου Πατρζων, και περιζχει τισ απαιτοφμενεσ διατάξεισ για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία αυτϊν. 
Ο Κανονιςμόσ είναι εναρμονιςμζνοσ με τισ διατάξεισ του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α'), όπωσ 
ιςχφουν ςιμερα. 

 
Άρκρο 2 

Νομοκετικό πλαίςιο 
Ο παρϊν Κανονιςμόσ εκδίδεται λαμβάνοντασ υπόψθ: 
1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεφχοσ Α'): «Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν 
δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ», 
2. Σο Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεφχοσ Α): «Περί κωδικοποιιςεωσ εισ ενιαίο κείμενο νόμου των 
ιςχυουςϊν διατάξεων περί των προςόδων των Διμων και Κοινοτιτων», 
3. Σο άρκρο 3 του Ν. 1080/80: «Σζλοσ χριςεωσ πεηοδρομίων, πλατειϊν και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων», 
4. Σθν Τγ. Διάταξθ Τ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεφχοσ Β') 
5. Σο άρκρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιςτικζσ Αποφάςεισ», 
6. Σο άρκρο 73 του Ν. 3852/2010: «Επιτροπι Ποιότθτασ Ηωισ – Αρμοδιότθτεσ» 
  

Άρκρο 3 
Οριςμοί 

1. «Τπαίκριο εμπόριο»: θ εμπορικι δραςτθριότθτα που αςκείται ςε ανοικτό χϊρο, όπωσ θ πϊλθςθ 
προϊόντων ςε λαϊκζσ και λοιπζσ οργανωμζνεσ υπαίκριεσ αγορζσ, κακϊσ και το πλανόδιο εμπόριο. 
2. «Λαϊκι αγορά»: θ υπαίκρια, μετακινοφμενθ, οργανωμζνθ αγορά, ςτθν οποία δραςτθριοποιοφνται 
παραγωγοί πρωτογενϊν και μεταποιθμζνων προϊόντων οικοτεχνίασ, κακϊσ και επαγγελματίεσ πωλθτζσ 
για τθ διάκεςθ κυρίωσ πρωτογενϊν, αλλά και βιομθχανικϊν ειδϊν. 
3.  «Φορζασ λειτουργίασ»: ο φορζασ που είναι αρμόδιοσ για τθν οργάνωςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία 
λαϊκισ ι άλλθσ οργανωμζνθσ αγοράσ και που επιλαμβάνεται κάκε κζματοσ που ανακφπτει, όςον αφορά 
τόςο τθ λειτουργία τθσ εν γζνει, όςο και τθ δραςτθριοποίθςθ των πωλθτϊν ςε αυτι. Για τισ λαϊκζσ αγορζσ 
που λειτουργοφν εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και τθσ Μθτροπολιτικισ 
Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ, αρμόδιοσ φορζασ ορίηεται θ Περιφζρεια Αττικισ και θ Περιφζρεια Κεντρικισ 
Μακεδονίασ, αντίςτοιχα. Για τισ λαϊκζσ αγορζσ τθσ λοιπισ επικράτειασ, κακϊσ και για τισ λοιπζσ 
οργανωμζνεσ αγορζσ, αρμόδιοσ φορζασ ορίηεται ο διμοσ, εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων του οποίου 
λειτουργεί θ αγορά. 
4. «Παραγωγόσ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου»: ο παραγωγόσ, ο οποίοσ δραςτθριοποιείται ςτο υπαίκριο 
εμπόριο και διακζτει προϊόντα αποκλειςτικά ιδίασ παραγωγισ. 
5. «Επαγγελματίασ πωλθτισ υπαίκριου εμπορίου»: Σο φυςικό πρόςωπο, το οποίο δραςτθριοποιείται ςτο 
υπαίκριο εμπόριο, διακζτοντασ τα είδθ του άρκρου 17 του Ν.4497/17, τα οποία δεν προζρχονται από ιδία 
παραγωγι. 
6. «Μεταποίθςθ»: θ ενζργεια με τθν οποία τροποποιείται ουςιαςτικά το αρχικό προϊόν, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κερμικισ επεξεργαςίασ, του καπνίςματοσ, του αλατίςματοσ, τθσ ωρίμανςθσ, 
τθσ αποξιρανςθσ, του μαριναρίςματοσ, τθσ εκχφλιςθσ, τθσ εξϊκθςθσ ι ςυνδυαςμοφ αυτϊν των μεκόδων. 
7. «Μεταποιθμζνα προϊόντα»: Σα τρόφιμα που προζρχονται από τθ μεταποίθςθ μθ μεταποιθμζνων 
προϊόντων. Σα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιζχουν ςυςτατικά τα οποία είναι αναγκαία για τθν 
παραςκευι τουσ ι τα οποία τουσ προςδίδουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. 
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8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφουσ, τθσ κτθνοτροφίασ, τθσ πτθνοτροφίασ, τθσ 
μελιςςοκομίασ, τθσ καλάςςιασ αλιείασ, τθσ ςπογγαλιείασ, τθσ οςτρακαλιείασ, τθσ αλιείασ εςωτερικϊν 
υδάτων, τθσ υδατοκαλλιζργειασ, τθσ δαςοπονίασ, τθσ κθραματοπονίασ και των κάκε είδουσ εκτροφϊν, τα 
προϊόντα που προζρχονται από το πρϊτο ςτάδιο επεξεργαςίασ ι μεταποίθςθσ αυτϊν, κακϊσ και κάκε 
άλλο προϊόν που προζρχεται από τθν αγροτικι εν γζνει δραςτθριότθτα. 
9. «Απόδοςθ κζςθσ»: Θ διαδικαςία απόδοςθσ ςυγκεκριμζνθσ, οριοκετθμζνθσ και αρικμθμζνθσ κζςθσ ςε 
δικαιοφχο πωλθτι μίασ ςυγκεκριμζνθσ λαϊκισ αγοράσ. 
10.  «Κατανομι - τοποκζτθςθ»: Θ διαδικαςία ςτελζχωςθσ των λαϊκϊν αγορϊν με πωλθτζσ, ανεξάρτθτα 
από τθν ιδιότθτά τουσ. 
   

Άρκρο 4 
Πλαίςιο λειτουργίασ 

1. το Διμο Πατρζων λειτουργοφν είκοςι τζςςερεισ  (24)  λαϊκζσ αγορζσ ωσ κάτωκι: 
1θ Λαικι Αγορά  – Θμζρα Δευτζρα λειτουργεί ςτθν περιοχι τθσ Πλατείασ ΒΟΤΔ το ζνα τετράμθνο, κατά 
μικοσ των  οδϊν  
α) Θλείασ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Καρατηά, ζωσ και  τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν Πλατεία 
Βοφδ.  
β) Λόντου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό ταματίου Βουλγάρεωσ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό Ερενςτρϊλε.  
γ) Αςθμάκθ Φωτιλα, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Βαςιλείου Ροφφου ζωσ και το τζλοσ του 
οικοδομικοφ τετραγϊνου.  
δ) Χείλωνοσ Πατρζωσ, από τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Λόντου ζωσ και και το τζλοσ του οικοδομικοφ 
τετραγϊνου.  
ε) Ερενςτρϊλε, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Βαςιλείου Ροφφου, ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό Λόντου.   
2θΛαικι Αγορά – Θμζρα Δευτζρα λειτουργεί ςτθν περιοχι τθσ οδοφ Καποδιςτρίου το άλλο τετράμθνο, 
κατά μικοσ των οδϊν  
α) Σουλίου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό μφρνθσ, μζχρι και τθν ςυμβολι τθσ με τθν οδό Αγίασ 
Σριάδοσ.  
β) Ηαλόγγου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Καποδιςτρίου μζχρι τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Γεωργίου Ολυμπίου.  
γ) Φιλικών, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Καποδιςτρίου μζχρι  τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Γεωργίου Ολυμπίου.  
δ)Βφρωνοσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό μφρνθσ  μζχρι τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Γεωργίου Ολυμπίου.  
ε)  Παναχαικοφ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό μφρνθσ μζχρι  τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Γεωργίου Ολυμπίου.  
η)  Καποδιςτρίου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό ουλίου, μζχρι τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Κουμανιϊτθ, με ελεφκερθ τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Μεςολογγίου για τθν διζλευςθ των 
αυτοκινιτων.       
Θ αλλαγι τθσ κζςθσ λειτουργίασ μεταξφ τθσ 1θσ και 2θσΛαϊκισ Αγοράσ κα γίνεται ςτισ 18/9, 18/1 και 
18/5κάκε χρόνου. 
3θ  Λαϊκι Αγορά – Θμζρα Δευτζρα λειτουργεί ςτθν περιοχι τθσ Οβρυάσ, επί τθσ οδοφ Γερμανοφ . 
4θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Τρίτθ λειτουργεί ςτθν περιοχι τθσ Αγίασ Παραςκευισ, (25/10, 25/2, 25/6 κάκε 
χρόνου), κατά μικοσ τθσ οδοφ  
α) Γερμανοφ, από τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν 3ου Ορειβατικοφ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Δαιδάλου.  
β) Ευπαδάμου, από τθ διαςταφρωςι με τθν οδό 12ου υντάγματοσ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν 
οδό Αγίασ Παραςκευισ.  
5θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Τρίτθ λειτουργεί το ζνα τετράμθνο ςτθ περιοχι Αγίου Ιωάννου Πράτςικα κατά 
μικοσ τθσ οδοφ  
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α) Αυτοκράτοροσ Ιουλιανοφ, από τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ευβοίασ ζωσ και τθ διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό Γοργοποτάμου.  
β) Γοργοποτάμου, από τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Μίνωοσ ζωσ και τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Αλεξάνδρου Παπαναςταςίου.  
γ)  Ευρυςκζωσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Μίνωοσ ζωσ και τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Αλεξάνδρου Παπαναςταςίου.  
6θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Τρίτθ λειτουργεί το άλλο τετράμθνο ςτθ περιοχι Αγίου Ιωάννου Πράτςικα κατά 
μικοσ τθσ οδοφ  
α) Εκνομαρτφρων, από τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Παπαναςταςίου ζωσ και τθ διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό τράτου ταμοφλθ.  
β) Μιχαιλ Ψελλοφ, από τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν τράτου ταμοφλθ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό Πελ. τακακοποφλου.  
γ) ταμοφλθ τράτου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Μιχαιλ Ψελλοφ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ 
με τθν οδό Αγίου Ιωάννου Πράτςικα.  
δ) Κλειοφσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό τράτου ταμοφλθ ζωσ και το Νο 42-45 αντίςτοιχα. 
Θ αλλαγι τθσ κζςθσ λειτουργίασ τθσ 5θσ και 6θσ  λαικισ αγοράσ, ςτθν περιοχι Αγίου Ιωάννου Πράτςικα, 
κα γίνεται ςτισ 25/10, 25/2 και 25/6 κάκε χρόνου.  
7θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Τρίτθ λειτουργεί μόνιμα ςτθν περιοχι Νζου Δρόμου, κατά μικοσ τθσ οδοφ  
Ιωάννθ Κουτςοχζρα από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Θερμοπυλϊν ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό Ηακφνκου.  
8θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Τρίτθ λειτουργεί μόνιμα ςτθν περιοχι του Ρίου, κατά μικοσ τθσ οδοφ  Ιονίου και 
ςυγκεκριμζνα  20 μζτρα από τθν οδό ϊμερςετ (δίπλα από το πθγάδι) μπροςτά από τον χϊρο του ΟΕ ζωσ 
το τζλοσ τθσ Πλατείασ ςτθν οδό Ιονίου. 
9θ Λαϊκι Αγορά – Θμζρα Τετάρτθ λειτουργεί το ζνα τετράμθνο ςτθν περιοχι τθσ οδοφ Θεμιςτοκλζουσ 
κατά μικοσ τθσ οδοφ  
α) Θεμιςτοκλζουσ από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό ωςιπάτρου ζωσ και τθν οδό Δθμθτρίου 
Τψθλάντου 
β)  ωςιπάτρου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Κορίνκου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Ναυαρίνου 
γ) Χαριλάου Σρικοφπθ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Θεμιςτοκλζουσ ζωσ και τθ διαςταφρωςι τθσ 
με τθν οδό Ναυαρίνου 
δ) Καποδιςτρίου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Κορίνκου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Πετμεηά 
ε) Γεωργίου Ολυμπίου από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Κορίνκου ζωσ και τθν οδό Ναυαρίνου.  
10θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Τετάρτθ λειτουργεί το άλλο τετράμθνο ςτθν περιοχι τθσ οδοφ Θεμιςτοκλζουσ 
κατά μικοσ τθσ οδοφ  
α)Θεμιςτοκλζουσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Βορείου Θπείρου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ 
με τθν οδό ωςιπάτρου  
β) Κορυτςάσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Κορίνκου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
ολωμοφ  
γ) καγιοπουλείου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Κορίνκου ζωσ και τθν οδό ολωμοφ  
δ) Αρχιεπιςκόπου Κυρίλλου, από τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Κορίνκου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ 
με τθν οδό ολωμοφ. Θ οδόσ Ναυαρίνου κα είναι ελεφκερθ.        
Θ αλλαγι τθσ κζςθσ λειτουργίασ τθσ 9θσ και 10θσ Λαικισ Αγοράσ κα γίνεται ςτισ 18/9, 18/1 και 18/5 κάκε 
χρόνου. 
11θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Τετάρτθ λειτουργεί το ζνα τετράμθνο ςτθν περιοχι Ψαροφαίου κατά μικοσ τθσ 
οδοφ  
α)  Δωδϊνθσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Καλαμά ζωσ και τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
κφρου  
β)  κοπζλου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Λαγκαδά ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Δωδϊνθσ  
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12θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Τετάρτθ λειτουργεί το άλλο τετράμθνο ςτθν περιοχι Ψαροφαίου κατά μικοσ 
τθσ οδοφ  
α) Ομογενϊν, πζντε μζτρα πάνω από τθ διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ακρωτθρίου ζωσ και τθν 
διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ακτίου 
β) Καλαμά, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ομογενϊν ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Δωδϊνθσ. 
Θ αλλαγι τθσ κζςθσ λειτουργίασ τθσ 11θσ και 12θσ Λαικισ Αγοράσ κα γίνεται ςτισ 18/9, 18/1 και 18/5 
κάκε χρόνου. 
13θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Πζμπτθ λειτουργεί το ζνα τετράμθνο ςτθν περιοχι τθσ οδοφ Κιλκίσ κατά μικοσ 
τθσ οδοφ  
α) Κιλκίσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν Πλατεία Νίκθσ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Κορίνκου  
β) Παφλου Μελά, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό αρανταπόρου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό Κωνςταντινουπόλεωσ  
γ)Λαχανά, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Μανωλιάςςθσ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Αγίασ οφίασ  
δ) Δοιράνθσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Κιλκίσ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Αγίασ 
οφίασ  
ε) Αετοράχθσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Κωνςταντινουπόλεωσ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ 
με τθν οδό Λαχανά 
η) Ελαςςόνασ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Παφλου Μελά ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν 
οδό Λαχανά. 
14θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Πζμπτθ λειτουργεί το άλλο τετράμθνο ςτθν περιοχι τθσ οδοφ Μακεδονίασ κατά 
μικοσ τθσ οδοφ  
α) Μακεδονίασ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν Οδό Αγίασ οφίασ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν 
οδό Φαβιζρου  
β) Εγνατίασ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ελλθνοσ τρατιϊτου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό Κωνςταντινουπόλεωσ  
γ) Ιωαννίνων, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ελλθνοσ τρατιϊτου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό Κωνςταντινουπόλεωσ  
δ) Γιαννιτςϊν, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν Ελλθνοσ τρατιϊτου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν 
οδό Κωνςταντινουπόλεωσ. Σα τμιματα τθσ οδοφ Γιαννιτςϊν κα καταλαμβάνονται και τα δφο γφρω από 
τθν Πλατεία.  
ε) αρανταπόρου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ελλθνοσ τρατιϊτου ζωσ και τθν διαςταφρωςι 
τθσ με τθν οδό Κωνςταντινουπόλεωσ. 
Θ αλλαγι τθσ κζςθσ λειτουργίασ  τθσ 13θσ και 14θσ λαικισ αγοράσ κα γίνεται ςτισ 15/9, 15/1 και 15/5 
κάκε χρόνου. 
15θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Πζμπτθ λειτουργεί μόνιμα ςτθν περιοχι Ηαρουχλείκων κατά μικοσ τθσ οδοφ  
α) Θουκυδίδου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ανκείασ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Πθγάςου  
β)  Νικολάου Αποςτόλθ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Θουκυδίδου ζωσ και το Νο 25 
16θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Πζμπτθ λειτουργεί μόνιμα ςτθν περιοχι Δεμζνικα κατά μικοσ τθσ οδοφ Αγίων 
Θεοδϊρων μεταξφ των οδϊν Ειρινθσ & Φιλίασ και Εκνικισ Αντίςταςθσ 
17θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Παραςκευι  λειτουργεί το ζνα τετράμθνο ςτθν περιοχι τθσ οδοφ μφρνθσ κατά 
μικοσ τθσ οδοφ  
α) Σμφρνθσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Πριγκιποννιςων μζχρι τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Εφζςου, με ελζυκερθ τθν περιοχι τθσ ςυμβολισ των οδϊν μφρνθσ, Αιδινίου και Φαναρίου 
β) ΧείλωνοσΠατρζωσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό μφρνθσ μζχρι τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν 
οδό Βότςαρθ 
γ) Προφςςθσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό μφρνθσ μζχρι τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
ΧείλωνοσΠατρζωσ 
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δ) Περγάμου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό μφρνθσ ζωσ το Νο 26-28 & 29-31  
ε) Εφζςου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Φωκαίασ μζχρι τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
ΧείλωνοσΠατρεϊσ 
ςτ) Βοςπόρου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό μφρνθσ μζχρι τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Βότςαρθ 
η) Βότςαρθ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Βοςπόρου μζχρι τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
ΧείλωνοσΠατρζωσ.  
18θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Παραςκευι λειτουργεί το άλλο τετράμθνο ςτθν περιοχι τθσ οδοφ Δάμωνοσ 
κατά μικοσ τθσ οδοφ  
α) Δάμωνοσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ιωνίασ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Πριγκθποννιςων 
β) Νικαίασ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Περγάμου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Φαναρίου 
γ) Εφζςςου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Πόντου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Νικαίασ 
δ) Περγάμου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Πόντου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Νικαίασ 
ε) Προφςςθσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Πόντου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Δορυλλαίου 
η)Φαναρίου από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Πόντου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Δορυλλαίου.   
Θ αλλαγι τθσ κζςεισ λειτουργίασ τθσ 17θσ και 18θσ λαικισ αγοράσ ςτθν περιοχι των οδό Σμφρνθσ και 
Δάμωνοσ κα γίνεται ςτισ 25/10, 25/2 και 25/6 κάκε χρόνου. 
19θ Λαϊκι Αγορά: Θμζρα Παραςκευι λειτουργεί ςτθν περιοχι τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Παραλίασ και 
ςυγκεκριμζνα επί τθσ οδοφ Αγίασ Θεοδϊρασ Βάςτα μεταξφ των οδϊν25θσ Μαρτίου και Καπετάν Γιαννιά 
20θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Σάββατο λειτουργεί το ζνα τετράμθνο ςτθν περιοχι τθσ οδοφ Αλεξάνδρου 
Τψθλάντου κατά μικοσ τθσ οδοφ  
α) Αλεξάνδρου Τψθλάντου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Αγίου Νικολάου ζωσ και τθν 
διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ηαίμθ 
β) Αράτου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Δερβενακίων ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Καραιςκάκθ 
γ) Κολοκοτρϊνθ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Αλεξάνδρου Τψθλάντου ζωσ και τθν διαςταφρωςι 
τθσ με τθν οδό Κανακάρθ. 
21θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Σάββατο λειτουργεί το άλλο τετράμθνο ςτθν περιοχι τθσ οδοφ Καραιςκάκθ 
κατά μικοσ τθσ οδοφ  
α) Καραιςκάκθ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Αγίου Νικολάου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό ατωβριάνδου 
β) Αράτου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Αλεξάνδρου Τψθλάντου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό Κανακάρθ  
γ) Κολοκοτρϊνθ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Αλεξάνδρου Τψθλάντου ζωσ και τθν διαςταφρωςι 
τθσ με τθν οδό Κανακάρθ. 
Θ αλλαγι τθσ κζςθσ λειτουργίασ τθσ 19θσ και 20θσ  λαϊκισ αγοράσ κα γίνεται ςτισ 15/7, 15/11 και 15/3 
κάκε χρόνου.  
22θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Σάββατο λειτουργεί το ζνα τετράμθνο ςτθν περιοχι τθσ Αγυιάσ κατά μικοσ τθσ 
οδοφ  
α) Ικτίνου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Νοταρά ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ακθνϊν  
β) Φειδίου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Νεοκλζουσ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό 
Καλλιςτράτουσ.  
23θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Σάββατο λειτουργεί το άλλο τετράμθνο ςτθν περιοχι Καηαντηάκθ κατά μικοσ 
τθσ οδοφ  Νικολάου Καηαντηάκθ από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Διονυςίου Λαυράγκα ζωσ και τθν 
διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Κωςτι Παλαμά. 
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Θ αλλαγι τθσ κζςθσ λειτουργίασ τθσ 21θσ και 22θσ  λαϊκισ αγοράσ κα γίνεται 15/7,15/11 και 15/3 κάκε 
χρόνου. 
24θ Λαικι Αγορά – Θμζρα Σάββατο λειτουργεί μόνιμα ςτθν περιοχι Σαραμποφρα κατά μικοσ τθσ οδοφ  
α) Φιλίππου Ολυμπιάδοσ, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Ακρωτθρίου ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ 
με τθν οδό Μναςζου 
β) κφρου, από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν οδό Φιλίππου – Ολυμπιάδοσ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με 
τθν οδό Παρμενίωνοσ 
γ) Αλονιςου από τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν Φιλίππου Ολυμπιάδοσ ζωσ και τθν διαςταφρωςι τθσ με τθν 
οδό Παρμενίωνοσ.  
 
όπωσ εμφανίηονται ςτα τοπογραφικά διαγράμματα και ςτισ αεροφωτογραφίεσ μζςω Google με τον 
αρικμό κζςεων εκάςτθσ λαϊκισ ανά κατθγορία  που αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του παρόντοσ 
κανονιςμοφ. 
 
2. Κακορίηονται οι θμζρεσ και ώρεσ λειτουργίασ των λαϊκών αγορών ωσ εξισ : 
Οι λαϊκζσ Αγορζσ Πατρϊν κα λειτουργοφν όλο το χρόνο και όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, πλθν 
Κυριακϊν και εξαιρζςιμων (πρϊτθ του χρόνου, Θεοφάνεια, Δευτζρα του Πάςχα, Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου, 
εορτι του Πολυοφχου των Πατρϊν Αγίου Ανδρζα, τα Χριςτοφγεννα  κακϊσ και τισ Εκνικζσ εορτζσ και 
Επετείουσ) ςε διάφορεσ ςυνοικίεσ τθσ πόλθσ όπωσ ορίηεται ςτον παρόντα. 
Η λειτουργία των Λαϊκών Αγορών αρχίηει, για τουσ μινεσ, 1θ Οκτωβρίου ζωσ 31 Μαρτίου ςτισ 07:30 με 
πζρασ λειτουργίασ ςτισ 14:30 και για τουσ μινεσ, 1θ Απριλίου ζωσ 30 Σεπτεμβρίου ςτισ 07:00 με πζρασ 
λειτουργίασ ςτισ 14:00. 
Η είςοδοσ οχθμάτων δεν επιτρζπεται πριν τισ 14:30 και 14:00 αντίςτοιχα. 
Θ λαϊκι τθσ Μεγάλθσ Παραςκευισ κα λειτουργεί τισ ίδιεσ ϊρεσ που κα λειτουργοφν και τα υπόλοιπα 
καταςτιματα, όχι όμωσ πζρα από τισ δζκα τζςςερεσ και τριάντα (14.30)      
3. Θ προςζλευςθ των πωλθτϊν ςτουσ χϊρουσ τθσ λαϊκισ αγοράσ προκειμζνου να αςκιςουν τθν 
επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα, να μεταφζρουν πάγκουσ, εργαλεία και τα εμπορεφματά τουσ, κα 
γίνεται το πολφ μια ϊρα νωρίτερα από τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ και θ αποχϊρθςι τουσ 
κα γίνεται το πολφ μιςι ϊρα αργότερα από τθν ϊρα λιξθσ τθσ λαϊκισ αγοράσ. 
 

Άρκρο 5 
Δικαιοφχοι ςυμμετοχισ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ του Διμου Πατρζων ζχουν όςοι αναφζρονται ςτο άρκρο 4 και 
άρκρο 19 του Ν.4497/17 όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 
  

Άρκρο 6 
Κατανομι κζςεων 

Θ απόδοςθ κζςεων κα γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 32 του Ν.4497/17 και το ςφςτθμα μοριοδότθςθσ για 
τθν κατανομι και τοποκζτθςθ παραγωγϊν και επαγγελματιϊν πωλθτϊν ςτισ λαϊκζσ αγορζσ του Διμου 
Πατρζων κα γίνεται ςφμφωνα με τα άρκρα 33,34 του Ν.4497/17 όπωσ ιςχφει κάκε φορά. Προτεραιότθτα 
ςτθν απόδοςθ κζςεων κα δοκεί ςτουσ πωλθτζσ που είναι δθμότεσ του Διμου Πατρζων. 
  

Άρκρο 7 
Διατικζμενα προϊόντα 

Κάκε λαϊκι αγορά χωρίηεται ςε τομζα παραγωγών – πωλθτών και ςε τομζα επαγγελματιών πωλθτών 
με εμφανι πινακίδα ςε κάκε εκκετιριο, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του παρόντοσ.  
Α. Παραγωγοί 
1. Σα προϊόντα που δφνανται να διακζτουν οι παραγωγοί πωλθτζσ είναι τα εξισ: 

α. οπωροκθπευτικά, 
β. αυγά ςφραγιςμζνα με το διακριτικό αρικμό του παραγωγοφ, 
γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπωσ ελιζσ, καρφδια, κάςτανα, όςπρια, 
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δ. ελαιόλαδο ςυςκευαςμζνο, όπωσ ορίηεται ςτον Κανονιςμό 29/2012 και τθν 323902/18.9.2009 
κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και 
Σροφίμων (Β' 2026), 
ε. οίνοσ εμφιαλωμζνοσ, ο οποίοσ ζχει παραχκεί, εμφιαλωκεί και επιςθμανκεί, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ ενωςιακι (Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1308/2013, Κανονιςμόσ (ΕΚ) 606/2009, Κανονιςμόσ (ΕΚ) 
607/2009, Κανονιςμόσ 436/2009) και εκνικι αμπελοοινικι νομοκεςία υπ' αρικμ. 5833/155045/ 
12.12.2013 κοινι υπουργικι απόφαςθ (Β' 3324) όπωσ ιςχφει, υπ' αρικμ. 285870/1.9.2004 κοινι 
υπουργικι απόφαςθ (Β' 1372), υπ' αρικμ. 6141/148160/30.12.2015 υπουργικι απόφαςθ (Β' 
2904), υπ' αρικμ. 5067/117292/27.10.2015 κοινι υπουργικι απόφαςθ (Β' 2323) όπωσ ιςχφει, υπ' 
αρικμ. 5042/116548/26.10.2015 υπουργικι απόφαςθ (Β' 2323), 
ςτ. μζλι τυποποιθμζνο, 
η. πουλερικά και κουνζλια που πλθροφν τουσ κανόνεσ αςφάλειασ και υγιεινισ των τροφίμων, 
ςφμφωνα με τθν ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία (υπουργικι απόφαςθ 2379/82701/2016, Β' 
2330), 
θ. νωπά αλιευτικά προϊόντα κάλαςςασ, γλυκϊν υδάτων, υδατοκαλλιζργειασ, 
κ. προϊόν απόςταξθσ μικρϊν αποςταγματοποιϊν (διιμερων), 
ι. άνκθ, καλλωπιςτικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κθπευτικό χϊμα, το οποίο 
δεν ζχει υποςτεί βιομθχανικι επεξεργαςία, κακϊσ και πολλαπλαςιαςτικό υλικό καλλιεργοφμενων 
φυτικϊν ειδϊν, όπωσ φυτάρια κθπευτικϊν, δενδρφλλια οπωροφόρων και φυτά αμπζλου, υπό τισ 
προχποκζςεισ που ορίηουν ο ν. 1564/1985 (Α' 164) και οι υπουργικζσ αποφάςεισ που ζχουν 
εκδοκεί κατ' εξουςιοδότθςι του, 
ια. τα προϊόντα οικοτεχνίασ που αναφζρονται ςτο άρκρο 3 τθσ 4912/120862/5.11.2015 απόφαςθσ 
του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (Β'2468), με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ 
που αναφζρονται ςε αυτι όπωσ γαλακτοκομικά, μαρμελάδεσ, γλυκά του κουταλιοφ, παραδοςιακά 
ηυμαρικά, βότανα, αρτφματα, 
ιβ. αλλαντικά από παραγωγοφσ κτθνοτρόφουσ, εφόςον ζχουν παραχκεί ςε εγκεκριμζνεσ μονάδεσ, 
τθρουμζνων των όρων υγιεινισ και αςφάλειασ, ςφμφωνα με τθν εκνικι και ενωςιακι νομοκεςία. 
Αν ο κτθνοτρόφοσ δεν διακζτει δικι του μονάδα παραγωγισ, αλλά παραλαμβάνει τελικό προϊόν 
από δικι του πρϊτθ φλθ που παράγεται ςε άλλθ εγκεκριμζνθ μονάδα, εφαρμόηονται αναλόγωσ τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 10 για τα τυροκομικά προϊόντα, 
ιγ. γαλακτοκομικά προϊόντα (με τθν προχπόκεςθ τιρθςθσ των απαραίτθτων υγειονομικϊν 
διατάξεων). 

2. Οι πωλθτζσ που παράγουν οπωροκθπευτικά προϊόντα, μποροφν κατά τθ διάρκεια διάκεςθσ των 
καλλιεργοφμενων προϊόντων τουσ να διακζτουν και άλλα μθ επεξεργαςμζνα πρωτογενι προϊόντα που 
ςχετίηονται με τθν κφρια παραγωγι τουσ. Ενδεικτικά, αναφζρονται τα αμπελόφυλλα για τουσ 
αμπελοκαλλιεργθτζσ, τα άνκθ κολοκυκιοφ για τουσ αντίςτοιχουσ καλλιεργθτζσ, τα αυτοφυι φυτά που 
φφονται εντόσ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων των παραγωγϊν. 
  
Β. Επαγγελματίεσ Πωλθτζσ 
1. Σα προϊόντα που δφνανται να διακζτουν οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ είναι τα εξισ: 

Α. Πρωτογενι διατροφικά προϊόντα γθσ. τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: 
α. Νωπά οπωροκθπευτικά, αυγά, ελιζσ, ελαιόλαδο, οίνοσ, μζλι, πουλερικά και κουνζλια. 
β. Βιολογικά νωπά προϊόντα τθσ υποκατθγορίασ α'. 
γ. Βιολογικά μεταποιθμζνα και τυποποιθμζνα αγροτικά προϊόντα. 
Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα κάλαςςασ, γλυκϊν υδάτων, υδατοκαλλιζργειασ. 
Γ. Μεταποιθμζνα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγμζνα τρόφιμα. τθν κατθγορία αυτι 
περιλαμβάνονται: 
α. Συροκομικά, αλλαντικά, ξθροί καρποί, όςπρια, ρφηι, ηαχαρϊδθ προϊόντα, που διατθροφνται 
εκτόσ ψυγείου, καφζσ, οίνοσ, ελιζσ, ελαιόλαδο, μζλι. 
β. Βιολογικά μεταποιθμζνα και τυποποιθμζνα αγροτικά προϊόντα. 
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γ. Κατεψυγμζνα τρόφιμα, όπωσ αλιεφματα, λαχανικά, κρεατικά, είδθ ςφολιάτασ, 
παραςκευάςματα ηφμθσ. 
Δ. Είδθ Κθπουρικισ. 
τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται: 
Καλλωπιςτικά φυτά, χϊμα, γλάςτρεσ, πολλαπλαςιαςτικό υλικό, εργαλεία και βιομθχανικά είδθ 
κθπουρικισ και ανκοκομίασ, από πωλθτζσ που πλθροφν τισ προχποκζςεισ του Ν.1564/1985. 
Ε. Βιομθχανικά είδθ. 
τθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται γενικά βιομθχανικά είδθ πλθν θλεκτροδοτοφμενων 
θλεκτρικϊν ειδϊν και παιχνιδιϊν, όπωσ είδθ ζνδυςθσ νεωτεριςμϊν, ψεφτικα κοςμιματα (φο 
μπιηοφ), λευκά είδθ, ψιλικά, είδθ υπόδθςθσ, δερμάτινα είδθ (τςάντεσ, ηϊνεσ, πορτοφόλια), 
αυτόνομα μθ θλεκτροδοτοφμενα θλεκτρικά είδθ, εκκλθςιαςτικά είδθ, είδθ ατομικισ κακαριότθτασ 
ι οικιακισ φροντίδασ, μζςα ςυςκευαςίασ (χάρτινεσ, πλαςτικζσ ςακοφλεσ), είδθ υαλοπωλείου, 
πλαςτικά με το μζτρο, είδθ χαρτιοφ, εργαλεία και βιομθχανικά είδθ κθπουρικισ και ανκοκομίασ. 
Σ. Τπθρεςίεσ παροχισ πρόχειρων γευμάτων, που παρζχονται από κατόχουσ καντινϊν και 
φορθτϊν εγκαταςτάςεων ζψθςθσ για τθν Παραςκευι πρόχειρων γευμάτων, κακϊσ και πϊλθςθσ 
ειδϊν κυλικείου. Οι αδειοφχοι τθσ κατθγορίασ αυτισ δεν μποροφν να αναπτφςςουν 
τραπεηοκακίςματα  και για τθ χοριγθςθ άδειασ είναι απαραίτθτθ θ βεβαίωςθ καταλλθλότθτασ 
του οχιματοσ, όπου απαιτείται, ςφμφωνα με τισ υγειονομικζσ διατάξεισ. 

Επίςθσ ςτισ υφιςτάμενεσ κατθγορίεσ των αδειϊν του άρκρου 17 του Ν.4497/2017 κατατάςςονται  και οι 
κατθγορίεσ οι αναφερόμενεσ ςτθν Απόφαςθ υπϋαρικ. 56740-29/05/2018/ΦΕΚΒϋ2035/05.06.2018 
Τπουργοφ και Τφυπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.  
2. Οι κάτοχοι άδειασ επαγγελματία πωλθτι υπαίκριου εμπορίου λαϊκϊν αγορϊν μποροφν να πωλοφν 
προϊόντα μόνο μίασ από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ Α' ζωσ και Σ', υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα προϊόντα 
αυτά είναι γραμμζνα ςτθν άδειά τουσ. 
Ειδικά, κάκε πωλθτισ τθσ κατθγορίασ Α' μπορεί να προςκζςει ςτθν άδειά του ζωσ τρία (3) προϊόντα τθσ 
κατθγορίασ Γ' και αντίςτροφα. 
3. Ο επαγγελματίασ πωλθτισ λαϊκϊν αγορϊν μπορεί να αλλάξει κατθγορία πωλοφμενων ειδϊν, φςτερα 
από αίτθςι του ςτο διμο. Με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Λαϊκϊν Αγορϊν Περιφερειακισ Ενότθτασ 
Αχαΐασ εγκρίνεται ι απορρίπτεται αιτιολογθμζνα θ εν λόγω αίτθςθ για λόγουσ πλθρότθτασ και ποικιλίασ 
τθσ αγοράσ, ςε ςυνδυαςμό με όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 30 για τθν αναλογία 
πρωτογενϊν και βιομθχανικϊν ειδϊν. τθν περίπτωςθ που δεν υπάρξει απάντθςθ εντόσ εξιντα (60) 
θμερϊν τεκμαίρεται ςιωπθρι αποδοχι του αιτιματοσ. 
Γ. Κατ' εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ πϊλθςθ γαλακτοκομικϊν προϊόντων και από ιδιοκτιτεσ «μικρϊν 
επιχειριςεων» παραγωγισ τυροκομικϊν προϊόντων-μθ κτθνοτρόφουσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ 
3724/162303/22.12.2014 κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (Β' 3438), εφόςον δεν διακζτουν εμπορικό κατάςτθμα λιανικισ 
πϊλθςθσ. 
 

Άρκρο 8 
Όροι λειτουργίασ 

1. τουσ χϊρουσ που κα λειτουργοφν οι λαϊκζσ αγορζσ, όπωσ εμφαίνονται αναλυτικά ςτα τοπογραφικά 
διαγράμματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ κανονιςμοφ, υπάρχει οριοκζτθςθ, 
διαγράμμιςθ και αρίκμθςθ των διατικζμενων κζςεων όπου τοποκετοφνται οι πωλθτζσ και οι διάδρομοι 
μεταξφ των κζςεων. Οι κζςεισ των πωλθτϊν εκκετϊν δεν κα παρεμποδίηουν τισ ειςόδουσ και τθν 
προςβαςιμότθτα κατοικιϊν και καταςτθμάτων, τθν προςβαςιμότθτα των Α.Μ.Ε.Α., δεν κα κωλφουν τθν 
προςζλευςθ των καταναλωτϊν, κα είναι ελεφκερεσ οι διαςταυρϊςεισ των οδϊν και γενικά κα 
επιτυγχάνεται θ ομαλι λειτουργία τθσ αγοράσ. Θ ευκφνθ για τθν διαγράμμιςθ των κζςεων είναι του 
Διμου με μζριμνα τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ. 
2. Θ διάταξθ τθσ τοποκζτθςθσ των διατικζμενων κζςεων κα αντιςτοιχεί ςτθν οικοδομικι γραμμι των 
οικοδομικϊν τετραγϊνων επί του οδοςτρϊματοσ. Αναπτφςςεται ςε δφο (2) ςειρζσ, δεξιά και αριςτερά, 
ενϊ απαγορεφεται αυςτθρά θ τοποκζτθςθ πάγκων επί των διαςταυρϊςεων. Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ 
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προϊόντων επί των πεηοδρομίων για να διευκολφνεται θ όδευςθ των περιοίκων και επιςκεπτϊν.  
θμειϊνεται ότι θ απόςταςθ των πάγκων από το πεηοδρόμιο δεν μπορεί να είναι μικρότερθ του μιςοφ 
μζτρου. 
3. Ο ςχεδιαςμόσ και θ διαδικαςία τθσ διαγράμμιςθσ κα διαςφαλίηει τθν ομαλι και άνετθ διζλευςθ των 
επιςκεπτϊν, τθν ζλευςθ των οχθμάτων ζκτακτθσ ανάγκθσ  όπωσ αςκενοφόρο, πυροςβεςτικι κ.λ.π. για τισ 
περιπτϊςεισ εκτάκτου ανάγκθσ, κακϊσ επίςθσ και όποια άλλθ πρόβλεψθ είναι αναγκαία, αλλά και για τθν 
ομαλι διενζργεια τθσ λαϊκισ αγοράσ. 
4. Σο μικοσ πρόςοψθσ των Εγκαταςτάςεων Πϊλθςθσ, το οποίο είναι ίςο κατά κατθγορία πωλοφμενων 
ειδϊν (άρκρο 7ο/ του ν.4497/17κατθγορία Επαγγελματιϊν πωλθτϊν), δεν υπερβαίνει ςε καμία περίπτωςθ 
τα τζςςερα (4) μζτρα. υγκεκριμζνα, οι πωλθτζσ οπωρολαχανικϊν κα καταλαμβάνουν χϊρο που 
αντιςτοιχεί ςε πάγκουσ διαςτάςεων μζχρι 3 χ 1 μζτρα, οι πωλθτζσ νωπϊν ψαριϊν, μζχρι 4 χ 1,80 μζτρα, οι 
δε πωλθτζσ βιομθχανικϊν ειδϊν μζχρι 4 χ 2 μζτρα. Οι δε αποςτάςεισ μεταξφ των πάγκων των πωλθτϊν 
δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δφο (2) μζτρων. Ωςτόςο, θ  Επιτροπι Λαϊκϊν Αγορϊν υποβάλει ςτο 
διμο πλιρωσ αιτιολογθμζνθ πρόταςθ για περαιτζρω ανάπτυξθ των πάγκων ανά κατθγορία πωλοφμενων 
ειδϊν και για ςυγκεκριμζνεσ λαϊκζσ αγορζσ, ςτισ οποίεσ υπάρχει δυνατότθτα από άποψθ χϊρου. ε 
περίπτωςθ μθ προςζλευςθσ πωλθτι, θ εγκατάςταςθ πϊλθςθσ του διπλανοφ πωλθτι δεν επεκτείνεται για 
κανζνα λόγο. 
5. Οι χϊροι λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ: 

 Θα είναι ανοιχτοί και ικανισ ζκταςθσ αςφαλτοςτρωμζνοι ι τςιμεντοςτρωμζνοι με ελαφρά κλίςθ 
για τθν απομάκρυνςθ των νερϊν τθσ βροχισ και τθσ ζκπλυςθσ του χϊρου μετά το πζρασ τθσ 
λειτουργίασ τουσ. 

 Θα υπάρχουν ςθμεία υδρολθψίασ από το ςφςτθμα υδρεφςεωσ και φρεάτιο παροχζτευςθσ. 

 Θα διακζτουν χθμικά -βιολογικά αποχωρθτιρια που κα πλθροφν τισ απαιτιςεισ τθσ εκάςτοτε 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Μζχρι ο Διμοσ -και εφόςον δφναται- να αποκτιςει ιδιόκτθτεσ χθμικζσ 
τουαλζτεσ για τον ςκοπό αυτό, κα προμθκεφεται ενοικιαηόμενεσ τουαλζτεσ με τοποκζτθςθ, 
ςυλλογι, κακαριςμό και απολφμανςθ αυτϊν με τισ διαδικαςίεσ του ν.4412/16 περί δθμοςίων 
ςυμβάςεων ζργων προμθκευτϊν και υπθρεςιϊν όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.  

6. Κάκε λαϊκι αγορά, ανάλογα με τθ φφςθ των πωλοφμενων προϊόντων, χωρίηεται ςτουσ εξισ τομείσ: 
α. Σομζασ Διατροφικϊν Προϊόντων. 
β. Σομζασ Βιομθχανικϊν Ειδϊν, ο οποίοσ τοποκετείται διακριτά ςτα όρια τθσ λαϊκισ αγοράσ. 

7. Ο χρθςιμοποιοφμενοσ χϊροσ τθσ λαϊκισ αγοράσ διατθρείται κακαρόσ κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ του. 
8. Σα υπολειπόμενα απορρίμματα ςυλλζγονται με υποχρζωςθ του πωλθτι μζςα ςε ςυγκεκριμζνουσ 
ςάκουσ απορριμμάτων και με το τζλοσ τθσ αγοράσ αφινονται ςτο ςθμείο του πάγκου ενόσ εκάςτου, 
προκειμζνου να ςυλλεχκεί από τθν υπθρεςία κακαριότθτασ του Διμου. Απαγορεφεται θ εγκατάλειψι 
τουσ χωρίσ τα παραπάνω ςτο οδόςτρωμα.  
9. Μετά τθ λιξθ τθσ λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ, ο χϊροσ κακαρίηεται και πλζνεται επιμελϊσ από το 
ςυνεργείο κακαριότθτασ του διμου, το οποίο κα αποκομίηει και κάκε είδουσ απορρίμματα, που προιλκαν 
από αυτιν. 
10. Οι κάδοι ςυλλογισ απορριμμάτων μετά τθν λιξθ λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ εκκενϊνονται, 
κακαρίηονται και απολυμαίνονται με ευκφνθ του διμου, κακϊσ και ο χϊροσ τθσ λαϊκισ αγοράσ. 
11. Ιδιαίτερθ μζριμνα λαμβάνεται για τθν απομάκρυνςθ των κάκε είδουσ απορριμμάτων ευπακϊν και 
ευαλλοίωτων ειδϊν και ιδίωσ του νεροφ από το λιϊςιμο του πάγου, που χρθςιμοποιείται για τθ 
ςυντιρθςθ των αλιευμάτων. Ο κακαριςμόσ των ψαριϊν επιτρζπεται, μόνο εφόςον οι πωλθτζσ πλθροφν 
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του Κανονιςμοφ 852/2004 και λαμβάνουν κάκε μζτρο για τθν τιρθςθ 
των κανόνων υγιεινισ. Σα απόνερα και τα υπολείμματα από τον κακαριςμό των αλιευμάτων, ςυλλζγονται 
ςε ειδικά δοχεία, απομακρφνονται από τθ λαϊκι αγορά με ευκφνθ και μζριμνα του πωλθτι και ςτθ 
ςυνζχεια διαχειρίηονται ωσ απόβλθτα ανάλογα με το χαρακτιρα τουσ. ε καμία περίπτωςθ δεν 
διοχετεφονται ςτα δίκτυα των ομβρίων υδάτων. 
12. Σα προσ πϊλθςθ είδθ πρζπει να είναι τοποκετθμζνα πάνω ςε πάγκουσ ι ςε τελάρα ζτςι ϊςτε να 
εξαςφαλίηονται οι ςυνκικεσ υγιεινισ κακαριότθτασ αυτϊν 
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13. Απαγορεφεται θ  διζλευςθ κακϊσ και θ ςτάκμευςθ αυτοκινιτων ςτο χϊρο τθσ λαϊκισ αγοράσ τθν 
θμζρα τθσ λειτουργίασ τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των οχθμάτων των πωλθτϊν, εξαιρουμζνων όςων 
θ νομοκεςία ορίηει. 
14. Οι παρόδιοι ιδιοκτιτεσ οχθμάτων, κα μεριμνοφν ϊςτε να μθν ςτακμεφουν τα οχιματά τουσ ςτουσ 
χϊρουσ που ορίηεται θ λειτουργία τθσ λαϊκισ αγοράσ από το προθγοφμενο βράδυ. Γι’ αυτό το ςκοπό κα 
υπάρξει ειδικι ςιμανςθ από τον Διμο ςε κάκε λαϊκι αγορά με τον χρόνο πραγματοποίθςισ τθσ.  
15. ε κάκε λαϊκι αγορά θ αναλογία βιομθχανικϊν ειδϊν των επαγγελματιϊν πωλθτϊν ςε ςχζςθ με τα 
πρωτογενι προϊόντα γθσ και κάλαςςασ δεν επιτρζπεται να διαφοροποιεί το χαρακτιρα τθσ αγοράσ, ο 
οποίοσ ςυνίςταται ςτθν προμικεια του καταναλωτικοφ κοινοφ κυρίωσ με αγροτοδιατροφικά προϊόντα. 
 

Άρκρο 9 
Τροποποίθςθ κζςθσ πωλθτών 

Θ βελτίωςθ κζςθσ εντόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ λαϊκισ , θ αμοιβαία αλλαγι κζςθσ ι αλλαγι λαϊκισ αγοράσ κα 
γίνεται ςφμφωνα με το άρκρο 35 του Ν.4497/17 όπωσ ιςχφει κάκε φορά. 
 

Άρκρο 10 
Όροι διάκεςθσ προϊόντων 

1. Σα διατικζμενα από τουσ πωλθτζσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ  τρόφιμα, ανάλογα με το είδοσ τουσ, πρζπει να 
πλθροφν τουσ όρουσ ποιότθτασ υγιεινισ και αςφάλειασ των τροφίμων, ςφμφωνα με τισ γενικζσ διατάξεισ 
τθσ ενωςιακισ περί τροφίμων νομοκεςίασ, τισ ςχετικζσ κατά περίπτωςθ προϊόντοσ διατάξεισ τθσ ειδικισ 
εκνικισ και ενωςιακισ νομοκεςίασ, τον Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν (1100/9.9.1987 απόφαςθ του 
Ανωτάτου Χθμικοφ υμβουλίου, Β' 788), τουσ Κανόνεσ Διακίνθςθσ και Εμπορίασ Προϊόντων και Παροχισ 
Τπθρεςιϊν (ΔΙ.Ε.Π.Π.Τ. - υπ' αρικμ. 91354/24.8.2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, 
Β'2983) με τθν επιφφλαξθ ειδικϊν κατά περίπτωςθ διατάξεων αρμοδιότθτασ του Γενικοφ Χθμείου του 
Κράτουσ (ΓΧΚ) και Τγειονομικι Διάταξθ Τ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (Β' 2161/23.6.2017) και τισ υγειονομικζσ και 
λοιπζσ διατάξεισ. 
2. Ειδικά για τα νωπά οπωροκθπευτικά εφαρμόηεται επίςθσ ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικμ. 543/2011 (L 157). 
3. Σα είδθ ηωικισ προζλευςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των νωπϊν ειδϊν αλιείασ και 
υδατοκαλλιζργειασ, κακϊσ και τα κατεψυγμζνα προϊόντα γενικϊσ, πρζπει να διατθροφνται, να 
διακινοφνται και να διατίκενται από ειδικά διαςκευαςμζνα οχιματα αυτοκίνθτα ι ρυμουλκοφμενα. 4. 
Επιπλζον εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 18 τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Τγείασ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ και Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (Β' 1187/2006) για τουσ οδθγοφσ ορκισ πρακτικισ 
και οι διατάξεισ του ν. 2969/2011 (Α'281). 
  

Άρκρο 11 
Υποχρεώςεισ πωλθτών 

1. Σα εκκετιρια των πωλθτϊν πρζπει να φζρουν πρόχειρο ςτζγαςτρο ενιαίου τφπου και υλικοφ και 
χρϊματοσ διαφορετικοφ, ανάλογα με τθν ιδιότθτα του πωλθτι και τθν πινακίδα. Απαγορεφεται κάκε 
μορφισ διαφιμιςθ επί των εκκετθρίων. Οι αποςτάςεισ μεταξφ των πάγκων δεν κα πρζπει να είναι 
μικρότερεσ των 2 (δφο) μζτρων. 
Οι πωλθτζσ τοποκετοφν πινακίδεσ ςε κάκε προϊόν τουσ με τθν ονομαςία, τθν τιμι πϊλθςθσ και τον τόπο 
προζλευςισ του. Ο Διμοσ κα επεξεργαςτεί με τθν αρμόδια τεχνικι υπθρεςία προτάςεισ για ομοιόμορφθ 
παρουςία των εκκετθρίων (πάγκων) με πιλοτικι εφαρμογι, ςε μια λαϊκι αγορά με ςτόχο τθν 
ομοιομορφία αυτϊν.  
Οι παραγωγοί πωλθτζσ αναρτοφν ςε εμφανζσ για τον καταναλωτι ςθμείο πινακίδα χρϊματοσ πράςινου 
ελάχιςτων διαςτάςεων 1 χ 0,40 μ., ςτθν οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα θ λζξθ «ΠΑΡΑΓΩΓΟ», 
και με πεηά ευανάγνωςτα γράμματα λευκοφ χρϊματοσ το ονοματεπϊνυμό του, ο αρικμόσ αδείασ, ο 
αρικμόσ μθτρϊου από το ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα και θ γεωγραφικι περιοχι, τουλάχιςτον ο νομόσ, 
που βρίςκεται θ αγροτικι εκμετάλλευςθ των προϊόντων που διακζτει. 
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Οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ αναρτοφν ςε εμφανζσ για τον καταναλωτι ςθμείο πινακίδα χρϊματοσ μπλε 
ελάχιςτων διαςτάςεων 1 χ 0,40 μ., ςτθν οποία αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα θ λζξθ 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ» ι «ΕΜΠΟΡΟ» και με πεηά ευανάγνωςτα γράμματα λευκοφ χρϊματοσ το 
ονοματεπϊνυμο, ο αρικμόσ αδείασ και ο αρικμόσ μθτρϊου από το ενιαίο πλθροφοριακό ςφςτθμα. 
Οι πωλθτζσ υποχρεοφνται να ζχουν ηυγιςτικζσ και ταμειακζσ μθχανζσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 
και τοποκετθμζνεσ ςε τζτοια κζςθ ϊςτε ο καταναλωτισ να μπορεί να ελζγχει το βάροσ και τθν τιμι των 
αγοραηόμενων ειδϊν. 
2. Κατά τισ θμζρεσ που δε λειτουργεί θ λαϊκι αγορά απαγορεφεται κάκε εμπορία και κάκε άλλθ 
δραςτθριότθτα μζςα ςτουσ χϊρουσ τθσ από τουσ κατόχουσ αδειϊν(επαγγελματικϊν και παραγωγικϊν). 
3. Απαγορεφεται θ αυκαίρετθ αλλαγι κζςθσ από τουσ εκκζτεσ –πωλθτζσ τθσ λαϊκισ αγοράσ, θ αυκαίρετθ 
αυξομείωςθ των μζτρων πρόςοψθσ  των πάγκων, θ αυξομείωςθ των διαςτάςεων τθσ ζκταςθσ των 
χωροκετθμζνων κζςεων, θ  δραςτθριότθτα ςτουσ χϊρουσ τθσ λαϊκισ αγοράσ ελλείψει τθσ ςχετικισ άδειασ, 
θ απ’ ευκείασ διακίνθςθ ςτθν κατανάλωςθ από το αυτοκίνθτο με το οποίο ζγινε θ μεταφορά των 
προϊόντων κακϊσ και θ πϊλθςθ προϊόντων ςτουσ διαδρόμουσ. 
4. Οι πωλθτζσ – εκκζτεσ υποχρεοφνται να καταλαμβάνουν αποκλειςτικά και μόνο τθ κζςθ που τουσ 
παραχωρικθκε από τθν αρμόδια αρχι και να μθν εμποδίηουν τθ λειτουργία των όπιςκεν αυτϊν 
ευριςκομζνων καταςτθμάτων κακϊσ επίςθσ και των πεηοδρομίων για τθν ελεφκερθ διζλευςθ των πεηϊν. 
5. Θ παρουςία των κατόχων αδειϊν είναι υποχρεωτικι, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ και όπου δθμιουργείται 
θ ανάγκθ περί υποβοικθςθσ, αντικατάςταςθσ,  αναπλιρωςθσ κ.λ.π. απαιτείται θ τροποποίθςθ τθσ 
αρχικισ άδειασ με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 
6. Απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ πωλθτϊν ςτουσ διαδρόμουσ των χϊρων πϊλθςθσ, οι οποίοι πρζπει να 
είναι ελεφκεροι για τθν διζλευςθ των καταναλωτϊν, κακϊσ επίςθσ και θ είςοδοσ κάκε τροχοφόρου κατά 
τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ πλθν των ωρϊν ζναρξθσ για τθν εκφόρτωςθ των εμπορευμάτων. 
7. Απαγορεφεται ςτουσ πωλθτζσ θ τοποκζτθςθ εγκαταςτάςεων, πάγκων κλπ. ςε άλλθ μζρα από εκείνθ τθσ 
λειτουργίασ τθσ αγοράσ ι θ εγκατάλειψθ των ειδϊν αυτϊν μετά τθ λειτουργία τθσ. τουσ μθ 
ςυμμορφοφμενουσ κα επιβάλλεται Δθμοτικό Σζλοσ για τθν αυκαίρετθ κατάλθψθ πεηοδρομίου. 
8. Οι πωλθτζσ υποχρεοφνται να τθροφν κακαρό το χϊρο που χρθςιμοποιοφν και να διευκολφνουν τθν 
υπθρεςία κακαριότθτασ του διμου ςτο ζργο τθσ. Θ κακαριότθτα του χϊρου ςυνίςταται ςτθν άμεςθ και 
ςυνεχι ςυλλογι των απορριμμάτων. 
9. Οι πωλθτζσ οφείλουν να φροντίηουν για τθν εξαςφάλιςθ τθσ τάξθσ και τθσ κακαριότθτασ, να 
αποφεφγουν τθν ενόχλθςθ των περιοίκων, τθν ρφπανςθ και τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν ςτισ κατοικίεσ τθσ 
περιοχισ, ειδικότερα υποχρεοφνται αμζςωσ μετά τθ λιξθ του χρόνου τθσ λαϊκισ αγοράσ να φροντίηουν οι 
ίδιοι (ο κακζνασ χωριςτά) για τθν κακαριότθτα του χϊρου των κακϊσ και τθν ςυγκζντρωςθ των 
απορριμμάτων που ζχει δθμιουργιςει ο κακζνασ ςε ςακοφλεσ ςφμφωνα με τα παρακάτω. 
10. Οι πωλθτζσ πρζπει να επιδεικνφουν ευπρεπι και κόςμια ςυμπεριφορά, κακϊσ και να διευκολφνουν τα 
ελεγκτικά όργανα κατά τον ζλεγχο.  
11. Με τθν ίδια ευκφνθ πρζπει οι πωλθτζσ να μεταφζρουν από τουσ χϊρουσ τθσ αγοράσ τα εμπορεφματα 
που δεν διατζκθκαν, τα κενά είδθ ςυςκευαςίασ και γενικά κάκε είδουσ εργαλείου μετά τθ λιξθ τθσ 
αγοράσ και το αργότερο μζχρι τισ 15:30, απαγορευμζνθσ τθσ εγκατάλειψθσ όλων αυτϊν. 
Για τθν τιρθςθ τθσ Κακαριότθτασ κατά τθν ϊρα που λειτουργεί θ λαϊκι αγορά (από τθν ζναρξθ και μζχρι 
τθν λιξθ τθσ λειτουργίασ τουσ) υπεφκυνοι είναι οι αδειοφχοι πωλθτζσ, ζςτω και αν αναπλθρϊνονται, 
υποβοθκοφνται ι προςλαμβάνουν υπαλλιλουσ ι δεν παρουςιάηονται αυτοπροςϊπωσ ςτισ λαϊκζσ αγορζσ 
κακϊσ και το προςωπικό που απαςχολοφν. 
Οι αδειοφχοι πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν οφείλουν: 
-Να τθροφν τθν κακαριότθτα και τθν ευταξία των χϊρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πϊλθςθσ των 
προϊόντων τουσ. 
-Να μθν καταλαμβάνουν πεηοδρόμια, κοινόχρθςτουσ ι ιδιωτικοφσ χϊρουσ, εκτόσ των ορίων τθσ ζκταςθσ 
που τουσ αναλογεί, ςφμφωνα με τθν άδεια τουσ. 
-Να τθροφν τουσ κανόνεσ υγιεινισ και να διατθροφν ςε ειδικοφσ κλειςτοφσ κάδουσ ι καλά κλειςμζνεσ 
ςακοφλεσ τα απορρίμματα που παράγουν κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ. 
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-Να μθν ρυπαίνουν των περίγυρο χϊρο με τθ ρίψθ κάκε είδουσ απορριμμάτων και ιδιαιτζρωσ ευπακϊν 
ειδϊν που αλλοιϊνονται εφκολα (λζπια ψαριϊν, εντόςκια, φφλλα λαχανικϊν κ.λπ.), κακϊσ και ειδϊν 
ςυςκευαςίασ (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). 
-Κατά τθν αποκομιδι των απορριμμάτων και τον γενικό κακαριςμό τθσ λαϊκισ αγοράσ ςυνεργάηονται με 
τισ υποδείξεισ των οργάνων τθσ δθμοτικισ υπθρεςίασ. ε περίπτωςθ αδιαφορίασ και παρά τισ ςυςτάςεισ, 
ο Διμοσ προβαίνει ςτον κακαριςμό του χϊρου καταλογίηοντασ τα ζξοδα ςτουσ υπευκφνουσ. 
-Να μθν παρακωλφουν, με κανζνα τρόπο, τθν υπθρεςία κακαριότθτασ ςτθν εκτζλεςθ του ζργου τθσ. 
-Να απομακρφνουν τουσ πάγκουσ πϊλθςθσ των ειδϊν τουσ και τα προϊόντα που δεν ζχουν πωλθκεί μζςα 
ςτο προκακοριςμζνο νόμιμο ωράριο λειτουργίασ τθσ λαϊκισ αγοράσ, διαφορετικά οι παραβάτεσ 
τιμωροφνται με πρόςτιμο και ςε περίπτωςθ υποτροπισ ηθτείται θ ανάκλθςθ τθσ άδειασ. Θ παραμονι των 
πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν ι των υπαλλιλων τουσ, μετά το πζρασ του νομίμου ωραρίου κεωρείται 
αυκαίρετθ κατάλθψθ κοινοχριςτου χϊρου και επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του κανονιςμοφ 
«κοινοχριςτων χϊρων». 
-Να φροντίηουν για τθν προςωρινι φφλαξθ κάκε είδουσ μθ ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων ςε 
κατάλλθλουσ ςάκουσ οι οποίοι ςτο τζλοσ τθσ εργαςίασ, αφοφ δεκοφν καλά, κα τοποκετοφνται ςτουσ 
κάδουσ ςυλλογισ ςφμμικτων απορριμμάτων του Διμου. 
- Να ςυμβάλλουν ςτθν ανακφκλωςθ των απορριμμάτων, που προκφπτουν κατά τθν διάρκεια λειτουργίασ 
και πριν το τζλοσ τθσ Λαϊκισ αγοράσ με το διαχωριςμό και τθν απόρριψθ ςτουσ αντίςτοιχουσ ειδικοφσ 
κάδουσ. 
α) Να ξεχωρίηουν και να ςυγκεντρϊνουν ξεχωριςτά όλα τα χαρτοκιβϊτια, αφοφ τα τςακίςουν και να τα 
μεταφζρουν ςτουσ πλθςιζςτερουσ (μπλε) κάδουσ ανακφκλωςθσ. 
β) Πριν τθν αποχϊρθςθ τα κιβϊτια από φελιηόλ να τοποκετοφνται ςε ςτοίβεσ και να δζνονται ϊςτε να 
περιςυλλζγονται από τθν Τπθρεςία κακαριότθτασ του Διμου. 
γ) Να ςυλλζγουν χωριςτά τα οργανικά υπολείμματα από τα λαχανικά, φροφτα και πράςινα ςε ειδικζσ 
ανκεκτικζσ ςακοφλεσ και να τα απορρίπτουν ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ προ-διαλεγμζνων οργανικϊν (καφζ). 
Σα οργανικά να μθν αναμιγνφονται με άλλα απορρίμματα γιατί κα οδθγοφνται προσ κομποςτοποίθςθ.   
12. Οι πωλθτζσ πρζπει να τθροφν τισ εκνικζσ και κοινοτικζσ διατάξεισ για τθν αςφαλι διάκεςθ των 
προϊόντων τουσ. Ειδικότερα: 
-Σα προσ πϊλθςθ είδθ τροφίμων κα εκκζτονται πάνω ςε ειδικοφσ πάγκουσ κάτω από κατάλλθλεσ τζντεσ ι 
ςε ειδικά οχιματα. 
-Σα τρόφιμα προκειμζνου να διατεκοφν (χφμα ι ςυςκευαςμζνα) τοποκετοφνται ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ 
και προκικεσ και ςε ανάλογεσ κερμοκραςίεσ αναφορικά με τθ φφςθ του κάκε προϊόντοσ. 
-Σα μεταποιθμζνα τρόφιμα που καταναλϊνονται χωρίσ άλλθ επεξεργαςία (πχ ελιζσ, τουρςιά, προϊόντα 
ηαχαροπλαςτικισ, κλπ) επιβάλλεται να προςτατεφονται από τισ ρυπάνςεισ του περιβάλλοντοσ και για αυτό 
κα διατίκενται προσ πϊλθςθ καλυμμζνα με κατάλλθλο για τρόφιμα υλικό (διαφανζσ, πλαςτικό, 
μεμβράνεσ, κλπ) ι ςε ειδικζσ προκικεσ. 
-Θ ςυντιρθςθ των ευαλλοίωτων τροφίμων να γίνεται ςε ψυγεία επαρκοφσ χωρθτικότθτασ και υπό τθν 
απαραίτθτθ, ανάλογα με το είδοσ του τροφίμου και τον επικυμθτό χρόνο ςυντθριςεωσ του, ςτακερι 
ψφξθ που κα ελζγχεται με ειδικά κερμόμετρα, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν και τθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα Ενωςιακι και Εκνικι νομοκεςία για τθν αςφάλεια των τροφίμων (κατεψυγμζνα 
ψάρια, τυροκομικά). 
-Απαγορεφεται θ διατιρθςθ ευαλλοίωτων τροφίμων εκτόσ ψυγείων. 
-Απαγορεφεται θ τοποκζτθςθ ςτα ψυγεία κάκε είδουσ αντικειμζνων τα οποία είναι δυνατόν να ρυπάνουν 
τα ψυγεία και τα ςυντθροφμενα ςε αυτό τρόφιμα. 
-Σα ψυγεία να διατθροφνται πάντα κακαρά. 
-Σα τρόφιμα που καταναλϊνονται χωρίσ προθγουμζνωσ να πλυκοφν, να αποφλοιωκοφν ι ψθκοφν ι 
βραςτοφν, να προςτατεφονται από τα ζντομα, τθ ςκόνθ και κάκε είδουσ άλλεσ ρυπάνςεισ, να 
τοποκετοφνται ςε κατάλλθλεσ προκικεσ με προςτατευτικό κάλυμμα, ανάλογα με τθ φφςθ του τροφίμου. 
-Σα οχιματα (ρυμουλκοφμενα ι αυτοκινοφμενα) που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά και πϊλθςθ 
προϊόντων ςτισ Λαϊκζσ Αγορζσ οφείλουν να τθροφν τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία (οχιματα 
μεταφοράσ). 
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-υςκευζσ (δίςκοι, παλζτεσ, τελάρα) ςκεφθ, εργαλεία και υλικά που ζρχονται ςε επαφι με τα τρόφιμα να 
διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ και κακαρά. 
-Σα οχιματα που χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά και πϊλθςθ ψαριϊν ι άλλων αλιευμάτων ςτισ λαϊκζσ 
αγορζσ οφείλουν να εφαρμόηουν τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ κτθνιατρικισ νομοκεςίασ. 
-Ο πωλθτισ ψαριϊν και άλλων αλιευμάτων οφείλει να λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα κατά τθν ζκκεςθ 
αυτϊν, είτε αυτά βρίςκονται μζςα ςε ανοιχτά κιβϊτια (τελάρα), είτε είναι τοποκετθμζνα πάνω ςε 
πάγκουσ, ϊςτε να μθ διακόπτεται θ ςυντιρθςι τουσ (τοποκετϊντασ ικανι ποςότθτα τριμμζνου πάγου) και 
να μθν εκτίκενται ςτθν θλιακι ακτινοβολία. 
Σα νερά που προζρχονται από τθ τιξθ του πάγου να ςυλλζγονται και να απορρίπτονται ςε φρεάτιο, 
απαγορεφεται θ διάκεςι τουσ ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ. 
13. Σα αυτοκίνθτα των πωλθτϊν (φορτθγά) πρζπει να ςτακμεφουν υποχρεωτικά εκτόσ του χϊρου τθσ 
λαϊκισ αγοράσ. Οι εποχιακοί παραγωγοί κα τακτοποιοφνται ςτουσ χϊρουσ με τθ φροντίδα των αρμόδιων 
υπαλλιλων. Μετά τθν αποχϊρθςθ όλων κα γίνεται από ςυνεργείο του Διμου θ κακαριότθτα (πλφςιμο 
κλπ) τθσ λαϊκισ αγοράσ. 
14. Οι πωλθτζσ κάκε είδουσ τροφίμων ςε λαϊκζσ αγορζσ κα πρζπει να τθροφν τουσ κανόνεσ ατομικισ 
υγιεινισ ςφμφωνα με τθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι νομοκεςία. 
  

Άρκρο 12 
Καταβαλλόμενα Τζλθ 

Θμεριςιο Σζλοσ 
1. Οι προςερχόμενοι ςτισ λαϊκζσ αγορζσ , κάτοχοι επαγγελματικϊν ι παραγωγικϊν αδειϊν, υποχρεοφνται 
να καταβάλουν θμεριςιο ανταποδοτικό τζλοσ ςτο Διμο, το οποίο προορίηεται για τθν κάλυψθ των πάςθσ 
φφςεωσ λειτουργικϊν αναγκϊν, τθ διοικθτικι τουσ υποςτιριξθ, τθ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν δθμόςιασ 
υγείασ, τον εκςυγχρονιςμό, τθ βελτίωςθ αυτϊν, κακϊσ και τθν προβολι τουσ ςε ςυνεργαςία με τα 
ςυλλογικά όργανα των πωλθτϊν ςε αυτζσ. 
2. Σο φψοσ του τζλουσ ανά άδεια/κζςθ κα κακορίηεται κάκε φορά με τθν εκάςτοτε Απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Πατρζων. 
3. Σο θμεριςιο τζλοσ είναι κοινό για παραγωγοφσ και επαγγελματίεσ πωλθτζσ και κα καταβάλλεται 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
4. Οι παραγωγοί πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν υποχρεοφνται ςτθν καταβολι του θμεριςιου τζλουσ ανάλογα: 

 με τον αρικμό των θμερϊν που προςζρχονται ςτισ λαϊκζσ αγορζσ και 

 με το μικοσ (ςε μζτρα) των εκκετθρίων (πάγκων) που τουσ ζχουν εγκρικεί. 
 

5. Οι επαγγελματίεσ πωλθτζσ των λαϊκϊν αγορϊν υποχρεοφνται ςτθν καταβολι του θμεριςιου τζλουσ 
ανάλογα με: 

 τον αρικμό των θμερϊν που δικαιοφνται να δραςτθριοποιοφνται κάκε θμερολογιακό μινα με 
βάςθ τθν άδειά τουσ και 

 με τα μζτρα των πάγκων που τουσ ζχουν εγκρικεί. 
6. Θ μθ καταβολι του θμεριςιου τζλουσ από υπόχρεο για χρονικό διάςτθμα πζραν των τριϊν (3) μθνϊν, 
για τουσ οποίουσ με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθν άδειά του είναι υπόχρεοσ, ςυνεπάγεται τθν αναςτολι 
ιςχφοσ τθσ άδειασ του, για τισ λαϊκζσ αγορζσ του Διμου Πατρζων για τισ οποίεσ δεν ζχει καταβλθκεί το 
τζλοσ. Ο Διμοσ διαπιςτϊνει τθν αναςτολι με απόφαςι του. ε περίπτωςθ μεταγενζςτερθσ εξόφλθςθσ ι 
ρφκμιςθσ των οφειλϊν θ αναςτολι αίρεται και εκδίδεται ςχετικι διαπιςτωτικι απόφαςθ του Διμου. 
7. Θ είςπραξθ των τελϊν από το Διμο γίνεται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ του ΚΕΔΕ 
(Ν.Δ.356/74), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεφχοσ Α'). 
8. Από το θμεριςιο τζλοσ απαλλάςςονται οι επαγγελματίεσ και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν προςζρχονται 
ςτισ λαϊκζσ αγορζσ, λόγω ανικανότθτασ προσ εργαςία, θ οποία διαρκεί περιςςότερο από ζνα (1) μινα και 
βεβαιϊνεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό φορζα ι λόγω ανωτζρασ βίασ. 
9.ε περιπτϊςεισ φυςικισ ι άλλθσ καταςτροφισ τθσ παραγωγισ τουσ, οι παραγωγοί πωλθτζσ οφείλουν να 
ενθμερϊςουν πριν τθν λειτουργία τθσ λαϊκισ αγοράσ, το φορζα λειτουργίασ για τθ διάρκεια και το λόγο 
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τθσ απουςίασ τουσ από τισ λαϊκζσ αγορζσ και να ηθτιςουν τθν απαλλαγι τουσ από τθν υποχρζωςθ του 
θμεριςιου τζλουσ, χωρίσ ο παραγωγόσ να χάνει τη θέςη του. 
10. Αν ο παραγωγόσ πωλθτισ απουςιάηει περιςταςιακά για οποιονδιποτε λόγο, οφείλει να ενθμερϊςει 
εγγράφωσ με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ τθλεομοιοτυπία, ταχυδρομείο, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, το 
φορζα λειτουργίασ για τθν απουςία του, πριν από τθ λειτουργία τθσ λαϊκισ αγοράσ. 
11. Αν διαπιςτωκεί ότι, παρά τθ διλωςθ απουςίασ του, ο παραγωγόσ πωλθτισ προςιλκε ςτθ λαϊκι 
αγορά, τότε επιβάλλεται ςε βάροσ του πρόςτιμο ίςο με το εικοςαπλάςιο του αντίςτοιχου θμεριςιου 
δικαιϊματοσ. 
 

Άρκρο 13 
Ζλεγχοι – Κυρώςεισ 

1. Αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τον ζλεγχο εφαρμογισ των ανωτζρω είναι (άρκρο 51 του Ν.4497/2017): 
1. οι υπθρεςίεσ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου 

Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ ςε πανελλινια κλίμακα, ςυνεπικουροφμενεσ, όποτε απαιτείται 
για τον ζλεγχο των βιομθχανικϊν προϊόντων, από τισ χωρικά αρμόδιεσ Χθμικζσ Τπθρεςίεσ τθσ 
Γενικισ Διεφκυνςθσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ τθσ ΑΑΔΕ, 

2. οι υπθρεςίεσ των Περιφερειϊν εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ Περιφζρειάσ τουσ, 
3. οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου εντόσ των διοικθτικϊν του ορίων, 
4. τα Κλιμάκια Ελζγχου Λαϊκϊν Αγορϊν και Τπαίκριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Τ.Ε.) εντόσ των τοπικϊν 

ορίων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 
5. οι υπθρεςίεσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, 
6. οι Τπθρεςίεσ του Λιμενικοφ ϊματοσ ςτθν περιοχι τθσ δικαιοδοςίασ τουσ, 
7. θ Ειδικι Γραμματεία του ϊματοσ Δίωξθσ Οικονομικοφ Εγκλιματοσ. 

Οι ανωτζρω αρμόδιεσ υπθρεςίεσ οφείλουν να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ ςε ηθτιματα ςυντονιςμοφ 
ελζγχων και διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ. Για το ςυντονιςμό των ελζγχων αρμόδιο είναι το υντονιςτικό 
Κζντρο για τθν Αντιμετϊπιςθ του Παρεμπορίου (ΤΚΑΠ) 
Οι υπθρεςίεσ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ α' ζωσ δ' (δθλ. και οι υπθρεςίεσ των διμων) 
επικουροφνται από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία ςτο βακμό που τοφτο παρίςταται αναγκαίο για τθν 
αποτελεςματικι άςκθςθ των αντιςτοίχων αρμοδιοτιτων τουσ. 
Από τισ διατάξεισ του Ν.4497/17 δεν κίγονται ι καταργοφνται οι αρμοδιότθτεσ των Τπθρεςιϊν τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 
2. Τποχρεϊςεισ και κακικοντα ελεγκτϊν (άρκρο 52 του Ν.4497/2017): 
Γενικά 

 1. Σα δθμόςια όργανα που διενεργοφν ελζγχουσ κατ’ εφαρμογι του παρόντοσ οφείλουν να 
επιδεικνφουν ςτον ελεγχόμενο τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα, όπωσ εντολι ελζγχου, κακϊσ και τα 
ζγγραφα ταυτοποίθςισ τουσ, ιτοι δελτίο υπθρεςιακισ ι αςτυνομικισ ταυτότθτασ, εκτόσ αν από 
τισ ειδικζσ διατάξεισ που ιςχφουν για τα όργανα αυτά προβλζπεται κάτι διαφορετικό. 

 2. ε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παράβαςθσ, για τθν οποία τα ελεγκτικά όργανα του παρόντοσ δεν 
ζχουν αρμοδιότθτα επιβολισ κφρωςθσ ι ζχουν από κοινοφ με άλλθ υπθρεςία, ςυντάςςεται 
ζκκεςθ ελζγχου, θ οποία αποςτζλλεται αμελλθτί ςτθν αρμόδια υπθρεςία για τισ περαιτζρω δικζσ 
τθσ ενζργειεσ. 

 Ο ζλεγχοσ από πλευράσ του Διμου Πατρζων γίνεται από υπαλλιλουσ του τμιματοσ ελζγχου 
κοινοχριςτων χϊρων τθσ Δ/νςθσ Διαχείριςθσ προςόδων και Δθμοτικισ Περιουςίασ, κακϊσ και του 
τμιματοσ αδειοδοτιςεων τθσ Δ/νςθσ Σοπικισ Οικονομίασ.  

 3. Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ και των κατά περίπτωςθ 
ςυναρμόδιων Τπουργϊν εξειδικεφονται οι υποχρεϊςεισ των ελεγκτικϊν οργάνων και δίνονται 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν άςκθςθ των ελζγχων. 

Ειδικότερα 

 ο ζλεγχοσ των προςκομιηόμενων ποςοτιτων και θ ορκι τιρθςθ του Βιβλίου Διακινοφμενων 
Ποςοτιτων, 

 ο ζλεγχοσ των προςερχόμενων πωλθτϊν και αυτϊν οι οποίοι απουςιάηουν, 
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 θ καταγραφι των κενϊν κζςεων και θ ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ για τα κενά 

 θ παροχι ςυμβουλϊν των πωλθτϊν για τθν ορκι τιρθςθ του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ τθσ αγοράσ 
και των διατάξεων του Ν.4497/17 

 θ τοποκζτθςθ των παραγωγϊν ςε προςωρινζσ κζςεισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον Ν.4497/17 
3. Οι πωλθτζσ κατά τον ζλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεοφνται (άρκρο 53 του Ν.4497/2017): 

 να δζχονται τον ζλεγχο ςτο χϊρο επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ, ςτο χϊρο που τθροφνται τα 
ζγγραφα, παραςτατικά ςτοιχεία, ςτισ εκνικζσ οδοφσ και ςτο χϊρο παραγωγισ, και 

 να εφοδιάηουν τον ζλεγχο με τα ηθτοφμενα κάκε φορά αλθκι ςτοιχεία 
4. Διαδικαςία ελζγχων – διοικθτικι και δικαςτικι προςταςία(άρκρο 53 του Ν.4497/2017): 
1. Θ υπθρεςία ελζγχου είναι υποχρεωμζνθ να εκδίδει και να εφοδιάηει τουσ υπαλλιλουσ των κλιμακίων με 
πράξθ «ΕΝΣΟΛΘ ΕΛΕΓΧΟΤ» ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ ΙΑϋ του Ν.4497/2017, ςτθν 
οποία μνθμονεφονται τα ςτοιχεία των ελεγκτϊν, ο χϊροσ άςκθςθσ του ελζγχου και θ θμερομθνία τθσ εν 
λόγω εντολισ. 
2. Σο ελεγκτικό όργανο που βεβαιϊνει τθν παράβαςθ ςυντάςςει, εισ τριπλοφν, ζκκεςθ βεβαίωςθσ τθσ 
παράβαςθσ ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτιματοσ ΙΒϋ του Ν.4497/2017, ςτθν οποία 
αναγράφονται: α) τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ του παραβάτθ πωλθτι, β) ο χρόνοσ και ο τόποσ τελζςεωσ 
τθσ παράβαςθσ, γ) ςυνοπτικι περιγραφι τθσ παράβαςθσ. 
Θ ζκκεςθ βεβαίωςθσ τθσ παράβαςθσ, θ οποία ςυνιςτά τθν πράξθ επιβολισ τθσ κφρωςθσ, υπογράφεται 
από το όργανο που βεβαιϊνει τθν παράβαςθ και τον παραβάτθ πωλθτι. Εάν ο τελευταίοσ αρνείται να 
υπογράψει, γίνεται ςχετικι μνεία από το ελεγκτικό όργανο. 
ε κάκε περίπτωςθ θ ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ, κατατίκεται ςτο φορζα ελζγχου από τουσ ελεγκτζσ, 
μαηί με ζκκεςθ ελζγχου ςτθν οποία βεβαιϊνεται ότι με βάςθ το Πλθροφοριακό φςτθμα που αναφζρεται 
ςτο άρκρο 58 ο ςυγκεκριμζνοσ ελεγχόμενοσ πωλθτισ ζχει ι δεν ζχει υποπζςει ςτθν ίδια παράβαςθ, κατά 
περίπτωςθ, και ο ςυνολικόσ αρικμόσ παραβάςεων του ςυγκεκριμζνου πωλθτι. Ειδικά, ο φορζασ ελζγχου 
τθσ περίπτωςθσ ηϋ διαβιβάηει τθν ζκκεςθ βεβαίωςθσ παράβαςθσ και τθν ζκκεςθ ελζγχου ςτισ αρμόδιεσ 
αρχζσ για τισ περαιτζρω δικζσ τουσ ενζργειεσ ςτθν οικεία Περιφερειακι Ενότθτα, τα οποία αποςτζλλονται 
ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ. Κατά περίπτωςθ ο φορζασ ελζγχου ελζγχει τα αναφερόμενα και όπου 
απαιτείται, επιβάλλει ςυμπλθρωματικι κφρωςθ με βάςθ τα αναφερόμενα ςε επόμενο άρκρο. ε 
περίπτωςθ που ο φορζασ ελζγχου που επιβάλλει τθν κφρωςθ δεν ζχει πρόςβαςθ ςτο Πλθροφοριακό 
φςτθμα ενθμερϊνει αμελλθτί τισ αρμόδιεσ αρχζσ των άρκρων 8 και 18, προκειμζνου να ενθμερϊςουν το 
εν λόγω ςφςτθμα. 
3. Αν προβλζπεται ωσ κφρωςθ θ προςωρινι ι οριςτικι ανάκλθςθ άδειασ, υποβάλλεται αναλυτικι Ζκκεςθ 
Ελζγχου από τουσ διενεργοφντεσ τον ζλεγχο ελεγκτζσ, προσ τον άμεςα Προϊςτάμενό τουσ, θ οποία 
κοινοποιείται αμελλθτί και ςτον πωλθτι που τον αφορά με τθν 
επιςιμανςθ ότι ζχει δικαίωμα να υποβάλλει ζγγραφο υπόμνθμα με τισ απόψεισ του, ςε προκεςμία πζντε 
(5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ εν λόγω Ζκκεςθσ Ελζγχου. Για τουσ φορείσ ελζγχου τθσ περίπτωςθσ ηϋ 
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 51 ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. Θ κφρωςθ 
επιβάλλεται από το ανϊτερο ιεραρχικά όργανο του φορζα Ελζγχου, δθλαδι Γενικό Γραμματζα Εμπορίου 
και Προςταςίασ Καταναλωτι, Περιφερειάρχθ, Διμαρχο κατά περίπτωςθ. 
τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ απόφαςθ επιβολισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κφρωςθσ κοινοποιείται αμελλθτί ςτον 
αρμόδιο φορζα προκειμζνου να ενθμερϊςει το Πλθροφοριακό φςτθμα του άρκρου 58. 
4. Θ πράξθ επιβολισ διοικθτικισ κφρωςθσ υπόκειται ςε ενδικοφανι προςφυγι, θ οποία αςκείται ενϊπιον 
του οικείου υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν με ζναρξθ τθν 
πλιρθ γνϊςθ τθσ από τον υπόχρεο. Θ απόφαςθ επί τθσ προςφυγισ εκδίδεται μζςα ςε προκεςμία τριάντα 
(30) θμερϊν από τθν κατάκεςθ τθσ προςφυγισ. Για κυρϊςεισ που ζχουν επιβλθκεί από τα ελεγκτικά 
όργανα του Τπουργείου 
Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ θ ενδικοφανισ προςφυγι αςκείται ενϊπιον του Τπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ. ε κάκε περίπτωςθ θ ενδικοφανισ προςφυγι που αςκείται ενϊπιον των ωσ άνω οργάνων, 
κοινοποιείται αμελλθτί ςτο φορζα ελζγχου. 
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5. Θ άςκθςθ δικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ προςωρινισ ι οριςτικισ ανάκλθςθσ τθσ άδειάσ ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 3, κακϊσ και κατά τθσ απόφαςθσ που εκδόκθκε επί τθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4, δεν ζχει αναςταλτικό αποτζλεςμα. 
 

5. Κυρϊςεισ (άρκρο 55 του Ν.4497/2017): 
1. Για το ςφςτθμα ελζγχου κυρϊςεων του Ν.4497/2017 του παρόντοσ Κανονιςμοφ που διαπιςτϊνονται 
ςφμφωνα με τα άρκρα 51 ζωσ 54 ιςχφουν οι κυρϊςεισ του άρκρου 55  του ίδιου νόμου και γίνονται οι 
περαιτζρω ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο Παράρτθμα 5.  
2. Σο φψοσ του επιβλθκζντοσ διοικθτικοφ προςτίμου μειϊνεται ςτο ιμιςυ αν ο υπόχρεοσ εντόσ είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτόν τθσ ςχετικισ πράξθσ προβεί ςε καταβολι του 
προςτίμου. Θ καταβολι αυτι ςυνεπάγεται τθν αυτοδίκαιθ παραίτθςθ του υπόχρεου από κάκε δικαίωμα 
προςβολισ ι αμφιςβιτθςθσ τθσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου.  
3. Αν ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ διαπιςτωκεί ότι ο πωλθτισ ζχει υποπζςει ςτθν ίδια παράβαςθ του νόμου το 
πρόςτιμο διπλαςιάηεται. Αν αρχικϊσ προβλζπεται ωσ κφρωςθ θ προςωρινι ανάκλθςθ άδειασ, τότε ςε 
περίπτωςθ επανάλθψθσ τθσ παράβαςθσ, επιβάλλεται θ οριςτικι ανάκλθςθ τθσ άδειασ, ανεξαρτιτωσ του 
χρόνου τζλεςθσ τθσ επαναλθπτικισ παράβαςθσ.  
4. Θ άδεια ανακαλείται προςωρινά για ζξι (6) μινεσ, εφόςον ςε διάςτθμα δφο (2) ετϊν, ο δικαιοφχοσ 
πωλθτισ υποπζςει ςε οποιαδιποτε παράβαςθ του νόμου για πάνω από τζςςερισ (4) φορζσ. Αν ζχει 
υποπζςει ςε διάςτθμα δφο (2) ετϊν ςε τζςςερισ (4) παραβάςεισ, θ Τπθρεςία που καταχϊρθςε και 
βεβαίωςε τθν τελευταία παράβαςθ ενθμερϊνει εγγράφωσ τον δικαιοφχο για τισ επιπτϊςεισ τθσ επιπλζον 
παράβαςθσ.  
5. Οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου, δεν κίγουν ειδικότερα διοικθτικά πρόςτιμα που 
επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάςεισ των κανόνων εμπορίασ και διακίνθςθσ προϊόντων, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία ι ειδικότερα μζτρα και κυρϊςεισ που επιβάλλονται από τθν κείμενθ 
νομοκεςία περί αντιμετϊπιςθσ παρεμπορίου, φοροδιαφυγισ, αςφάλειασ τροφίμων, κεμάτων Τπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων ωσ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία αρμοδιότθτασ των Τπθρεςιϊν τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. Σο άρκρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόηεται αναλογικά.  
6. Σα πρόςτιμα που επιβάλλονται ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ αδείασ, για όλεσ τισ κατθγορίεσ υπαίκριου 
εμπορίου μειϊνονται ςτο ποςό των εκατό (100) ευρϊ, εάν ο διοικοφμενοσ προςκομίςει εντόσ πζντε (5) 
εργάςιμων θμερϊν ςτθν ελεγκτικι υπθρεςία ζντυπο αδείασ εν ιςχφ κατά το χρόνο βεβαίωςθσ τθσ 
παράβαςθσ. 

 
Άρκρο 14 

Υποχρεώςεισ Διμου 
1. Ο Διμοσ φροντίηει για: 

 τθν προςβαςιμότθτα και τθν αςφάλεια των διερχόμενων πωλθτϊν και καταναλωτϊν, 

 τθν κακαριότθτα του χϊρου κατά τθ διάρκεια και μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ τθσ λαϊκισ 
αγοράσ, κακϊσ και τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
13 τθσ Τ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 21.6.2017 απόφαςθσ του Τπουργοφ Τγείασ, κακϊσ και τροποποιιςεων 
αυτισ, 

 τθν τιρθςθ των κανόνων για τθν τοποκζτθςθ πωλθτϊν ςτθ λαϊκι αγορά και γενικότερα για τθν 
εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ, 

 τθν ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ κάκε λαϊκισ αγοράσ, που 
λειτουργεί ςτα διοικθτικά του όρια, ςτο οποίο απεικονίηονται οι κζςεισ και αναγράφονται οι 
πωλθτζσ που τισ καταλαμβάνουν, κακϊσ επίςθσ και οι κενζσ κζςεισ 

2. Ο Διμοσ αναλαμβάνει τισ διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ του εντφπου τθσ άδειασ, του Πλθροφοριακοφ 
υςτιματοσ και ενθμερϊνει τον πωλθτι για τισ υποχρεϊςεισ του, αναφορικά με τθν καταβολι του 
ανταποδοτικοφ τζλουσ. 
3. Ορίηεται από το Διμαρχο ωσ επόπτθσ, υπάλλθλοσ του διμου, ο οποίοσ κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ 
τθσ λαϊκισ αγοράσ ελζγχει το χϊρο τθσ λαϊκισ αγοράσ και μεριμνά για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ. Ο 
υπάλλθλοσ αυτόσ ορίηεται για κθτεία ζξι (6) μθνϊν και μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του αντικακίςταται από 
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άλλον. Για τθ διευκζτθςθ κεμάτων που προκφπτουν κατά τθ λειτουργία τθσ λαϊκισ αγοράσ, ο εν λόγω 
υπάλλθλοσ ςυνεργάηεται με ζναν εκπρόςωπο των παραγωγϊν και ζναν των επαγγελματιϊν πωλθτϊν, 
τουσ οποίουσ προτείνουν τα οικεία ςωματεία. 
  

Άρκρο 15 
Ίδρυςθ, μετακίνθςθ, επζκταςθ και κατάργθςθ λαϊκών αγορών 

1. Σο οικείο Περιφερειακό υμβοφλιο, φςτερα από πρόταςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου και 
γνωμοδότθςθ τθσ οικείασ Επιτροπισ Λαϊκϊν Αγορϊν και τθσ αρμόδιασ αςτυνομικισ αρχισ για τισ 
κυκλοφοριακζσ επιπτϊςεισ, αποφαςίηει για τθν ίδρυςθ και τθν κατάργθςθ λαϊκισ αγοράσ. Για τθ 
μετακίνθςθ, τθν επζκταςθ, τθ χωροκζτθςθ και τθν εν γζνει λειτουργία των λαϊκϊν αγορϊν αποφαςίηουν 
οι υπθρεςίεσ των φορζων λειτουργίασ φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ των επιτροπϊν του άρκρου 28. Για 
τθν επζκταςθ λαϊκϊν αγορϊν που λειτουργοφν ςτθν Περιφζρεια Αττικισ και τθ Μθτροπολιτικι Ενότθτα 
Θεςςαλονίκθσ ηθτείται και θ γνϊμθ του οικείου διμου. Αν αυτι δεν παραςχεκεί εντόσ τριάντα (30) 
θμερϊν, οι αρμόδιοι φορείσ αποφαςίηουν και χωρίσ αυτι. Αν οι γνωμοδοτιςεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παροφςασ δεν παραςχεκοφν εντόσ ςαράντα πζντε (45) θμερϊν, θ ςχετικι απόφαςθ εκδίδεται χωρίσ αυτζσ. 
Σθν πρωτοβουλία ίδρυςθσ νζασ λαϊκισ αγοράσ ζχει είτε το Δθμοτικό είτε το Περιφερειακό υμβοφλιο.  
2. Θ ανωτζρω απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου κοινοποιείται ςτθν οικεία Περιφζρεια. ε περίπτωςθ 
ίδρυςθσ νζασ λαϊκισ αγοράσ ςυνοδεφεται από αίτθμα για κάλυψθ των νζων κζςεων, οι οποίεσ 
χορθγοφνται με τθ διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ για κάλυψθ αυτϊν είτε για ζκδοςθ νζων επαγγελματικϊν 
αδειϊν ανά κατθγορία προϊόντων για τθ ςτελζχωςθ τθσ αγοράσ. τθ ςχετικι απόφαςθ οριοκετείται ο 
ακριβισ χϊροσ λειτουργίασ τθσ, ο αρικμόσ των κζςεων αυτισ για παραγωγοφσ και επαγγελματίεσ πωλθτζσ 
και οι κατθγορίεσ των αδειϊν ανά αντικείμενο εκμετάλλευςθσ. ε κάκε νζα λαϊκι αγορά θ αναλογία των 
κζςεων παραγωγϊν προσ επαγγελματίεσ πωλθτζσ κα είναι 1 προσ 1.  
 
 

Άρκρο 16 
Χωρικι ιςχφσ των αδειών επαγγελματιών πωλθτών. 

1. Εφόςον ζχει χορθγθκεί άδεια λαϊκισ αγοράσ, ο δικαιοφχοσ επαγγελματίασ πωλθτισ επιτρζπεται να 
δραςτθριοποιείται ςτισ λαϊκζσ αγορζσ που λειτουργοφν ςτουσ διμουσ τθσ Περιφζρειασ, ςτθν προκιρυξθ 
τθσ οποίασ ςυμμετείχε.  
2. Αν ο επαγγελματίασ πωλθτισ λαϊκϊν αγορϊν αλλάξει τόπο μόνιμθσ κατοικίασ και θ νζα κατοικία του, 
όπωσ αποδεικνφεται από το εκκακαριςτικό τθσ ΔΟΤ, βρίςκεται ςε διαφορετικι Περιφζρεια, μπορεί να 
ηθτιςει τθ δραςτθριοποίθςι του ςε λαϊκζσ αγορζσ τθσ νζασ Περιφζρειασ. Θ αίτθςι του εξετάηεται από τθν 
αρμόδια Επιτροπι του άρκρου 28 του Ν.4497/2017, θ οποία ειςθγείται ςτον οικείο Περιφερειάρχθ για τθν 
τοποκζτθςι του ςε λαϊκζσ αγορζσ. 
 

Άρκρο 17 
Λοιποί Όροι 

Για ό,τι δεν αναφζρεται ςτον παρόντα κανονιςμό ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4497/17 και οι εκάςτοτε 
ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. Σα Παραρτιματα του παρόντοσ Κανονιςμοφ αποτελοφν αναπόςπαςτα 
τμιματα αυτοφ. 
 

Άρκρο 18 
Για τισ Βιολογικζσ Αγορζσ ιςχφουν οι όροι, προχποκζςεισ και διατάξεισ τθσ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ  
1978/157498/28-6-2019, ΦΕΚ Β' 2710/02-07-2019. 
 
 

Άρκρο 19 
Θ ιςχφσ του κανονιςμοφ αυτοφ αρχίηει με τθν ζγκριςθ του από το Δθμοτικό υμβοφλιο και κακίςταται 
οριςτικόσ μετά τθν δθμοςίευςθ του ςτον τοπικό τφπο, ςτα καταςτιματα των δθμοτικϊν - τοπικϊν 
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κοινοτιτων και τθν ζγκριςι του από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Πελοποννιςου – Δυτικισ  Ελλάδοσ και Ιονίου.   
 

 
Άρκρο 20 

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Πατρϊν διατθρεί το δικαίωμα τροποποίθςθσ του παρόντοσ 
κανονιςμοφ όποτε αυτό κρικεί απαραίτθτο και εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο για κάκε περεταίρω ενζργεια 
για τθν εφαρμογι του.     
 
 
 

 

 

Ο Πρόεδρος                                           Σα  σμμεηέτονηα Μέλη 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
 
 

Χώροσ διεξαγωγήσ Αριθμόσ Θζςεων 

1Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 316 

2Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 382 

3Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 10 

4Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 150 

5Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 178 

6Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 158 

7Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 40 

8Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 32 

9Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 288 

10Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 348 

11Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 108 

12Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 128 

13Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 388 

14Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 406 

15Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 136 

16Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 20 

17Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 322 

18Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 428 

19Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 38 

20Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 198 

21Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 248 

22Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 130 

23Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 90 

24Η ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 158 

 
ΗΜΕΙΩΗ: 
Η δυναμικότθτα προκφπτει από το ςυνολικό μικοσ του καταλαμβανόμενου οδοςτρϊματοσ ςε δφο ςειρζσ, 
δια του αρικμοφ του επιτρεπόμενου μικουσ των πάγκων, ςυνυπολογιηόμενθσ τθσ απόςταςθσ μεταξφ των.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

ΘΕΩΡΗΜΕΝΕ ΑΔΕΙΕ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΩΝ 
 

Α. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΑΔΕΙΕ 
 

ΔΗΜΟ 
ΠΑΣΡΕΩΝ 

ΔΗΜΟ 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 

ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

ΔΗΜΟ 
ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ 

ΔΗΜΟ 
ΔΤΣΙΚΗ 
ΑΧΑΪΑ 

ΤΝΟΛΟ 

 
107 

 
17 

 
6 

 
20 

 
65 

 
215 

 
Β. ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΑΔΕΙΕ 
 

ΔΗΜΟ 
ΠΑΣΡΕΩΝ 

ΔΗΜΟ 
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 

ΔΗΜΟ 
ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ 

ΔΗΜΟ 
ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ 

ΔΗΜΟ 
ΔΤΣΙΚΗ 
ΑΧΑΪΑ 

ΤΝΟΛΟ 

 
162 

 
5 

 
0 

 
1 

 
27 

 
195 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΑΔΕΙΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΑΔΕΙΕ 

ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΗ 193 ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΓΗ 106 

ΜΕΛΙ 13 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 75 

ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ 1 ΝΩΠΑ ΨΑΡΙΑ 9 

ΦΤΣΑ  8 ΦΤΣΑ 4 

  ΚΑΝΣΙΝΑ 1 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΕΚΔΟΗ / ΘΕΩΡΗΗ/ ΑΔΕΙΩΝ  
 
1. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΠΩΛΗΣΗ (αρ. 9 του Ν. 4497/17) 
1. Για τθν ζκδοςθ άδειασ παραγωγοφ πωλθτι επαγγελματία αγρότθ προςκομίηονται τα εξισ 
δικαιολογθτικά: 
α. Αίτθςθ ςυνοδευόμενθ από υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊνει ότι δεν κατζχει 
οποιαςδιποτε άλλθσ μορφισ άδεια υπαίκριου εμπορίου. τθ διλωςθ αναγράφεται και ο αρικμόσ 
Μθτρϊου Εμπόρων Νωπϊν Οπωροκθπευτικϊν, για τουσ υπόχρεουσ εγγραφισ ςε αυτό. 
β. Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων του ν. 3874/2010, ςτθν 
οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενοσ είναι επαγγελματίασ αγρότθσ. 
γ. Αντίγραφα τθσ τελευταίασ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ και τθσ τελευταίασ Ενιαίασ Διλωςθσ 
Καλλιζργειασ/ Εκτροφισ ΕΛΓΑ, κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ τθσ περίπτωςθσ βϋ του άρκρου 11. 
δ. Βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 
ε. Βεβαίωςθ ζναρξθσ δραςτθριότθτασ από το TAXIS. 
ςτ. Βεβαίωςθ ταμειακισ μθχανισ από το TAXIS. 
η. Πιςτοποιθτικό υγείασ. 
Οι αγρότεσ που υπάγονται ςτο ειδικό κακεςτϊσ Φ.Π.Α. του άρκρου 41 του Κϊδικα Φ.Π.Α. και 
δραςτθριοποιοφνται ςτο ςτάςιμο ι πλανόδιο εμπόριο δεν υποχρεοφνται ςτθν προςκόμιςθ βεβαίωςθσ 
ζναρξθσ δραςτθριότθτασ από το TAXIS, κακϊσ και βεβαίωςθσ ταμειακισ μθχανισ από το TAXIS. 
Όπωσ τροποποιικθκε με το Άρκρο 46 ΝΟΜΟ 4605/2019 με ιςχφ τθν 1/4/2019 
Δεσ τθν εξζλιξθ τθσ παραγράφου 
2. Για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ, τουσ γυναικείουσ ςυνεταιριςμοφσ, τισ ομάδεσ παραγωγϊν και τισ 
οργανϊςεισ παραγωγϊν υποβάλλονται τα εξισ δικαιολογθτικά: 
α. Για τουσ ςυνεταιριςμοφσ: αα. βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Αγροτικϊν υνεταιριςμϊν και 
άλλων ςυλλογικϊν φορζων του άρκρου 19 του ν. 4384/2016, 
ββ. πράξθ ςυγκρότθςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου, γγ. κατάςταςθ μελϊν, ςτθν οποία αναφζρεται και ο 
ΑΦΜ κάκε παραγωγοφ, δδ. βεβαίωςθ ταμειακισ μθχανισ από το TAXIS. β. Για τισ ομάδεσ και οργανϊςεισ 
παραγωγϊν, κατάςταςθ μελϊν, αρμοδίωσ υπογεγραμμζνθ από το όργανο που εκπροςωπεί τθν ομάδα ι 
οργάνωςθ, ςτθν οποία αναφζρεται και ο ΑΦΜ κάκε παραγωγοφ. 
Σα δικαιολογθτικά των περιπτϊςεων αϋ και βϋ προςκομίηονται αμελλθτί εκ νζου ςτθν αδειοδοτοφςα αρχι 
ςε κάκε περίπτωςθ μεταβολισ των ςτοιχείων τουσ. 
Σο μθτρϊο μελϊν για τουσ ςυνεταιριςμοφσ και οι αποφάςεισ αναγνϊριςθσ από τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ 
του άρκρου 2 τθσ 397/18235/16.2.2017 απόφαςθσ του Τπουργοφ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων (Βϋ 
601), για τισ ομάδεσ και τισ οργανϊςεισ παραγωγϊν, αναηθτοφνται αυτεπαγγζλτωσ από τθν αδειοδοτοφςα 
αρχι. 
3. Εφόςον τα ανωτζρω δικαιολογθτικά είναι πλιρθ, τότε οι αρμόδιεσ αρχζσ του άρκρου 8, του Ν. 4497/17 
εκδίδουν άδεια υπαίκριου εμπορίου ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Η άδεια αυτι αποτελεί προαπαιτοφμενο 
για τθν περαιτζρω δραςτθριοποίθςθ του αδειοφχου ςτισ οργανωμζνεσ αγορζσ του παρόντοσ και ςτο 
ςτάςιμο ι πλανόδιο εμπόριο, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 13. ε κάκε περίπτωςθ οι 
αρμόδιεσ αρχζσ ζκδοςθσ και ανανζωςθσ ενθμερϊνουν αμελλθτί το πλθροφοριακό ςφςτθμα και τα ςχετικά 
μθτρϊα και διεκπεραιϊνουν εξαρχισ κάκε κζμα ςχετικό με τθν άδεια. 
 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΩΝ (αρ.20  του Ν. 4497/17) 
1. Οι άδειεσ που αφοροφν τουσ επαγγελματίεσ πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν χορθγοφνται φςτερα από 
προκιρυξθ, που εκδίδεται από τον οικείο Περιφερειάρχθ, μετά από απόφαςθ του Περιφερειακοφ 
υμβουλίου. τθν προκιρυξθ κακορίηεται ο αρικμόσ των προσ διάκεςθ αδειϊν επαγγελματιϊν πωλθτϊν 
και οι λαϊκζσ αγορζσ ςτισ οποίεσ αντιςτοιχεί κάκε άδεια ανά θμζρα, τα προσ πϊλθςθ προϊόντα που αφορά 
θ άδεια αυτι, οι ζχοντεσ δικαίωμα ςυμμετοχισ, θ κατανομι των προσ διάκεςθ αδειϊν ςτισ Ομάδεσ 1 και 2 
του άρκρου 19, ο τόποσ και θ προκεςμία ζναρξθσ και κατάκεςθσ των αιτιςεων, θ οποία δε μπορεί να 
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είναι μικρότερθ του ενόσ μθνόσ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά από τα οποία προκφπτει ότι ο αιτϊν είναι 
πρόςωπο που εμπίπτει ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ τθσ Ομάδασ 2, κακϊσ και κάκε ςχετικό με τθ διαδικαςία 
κζμα. τθν προκιρυξθ ενςωματϊνεται επίςθσ, υπόδειγμα αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία, ςτο οποίο 
αναγράφεται και θ ςειρά προτίμθςθσ για το είδοσ τθσ επαγγελματικισ άδειασ. Οι αιτιςεισ των 
ενδιαφερομζνων υποβάλλονται ςτο Σμιμα Εμπορίου τθσ Διεφκυνςθσ Ανάπτυξθσ τθσ οικείασ 
Περιφερειακισ Ενότθτασ, από το οποίο και διαβιβάηονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ 
Περιφζρειασ για τθν αξιολόγθςι τουσ. Για τισ λαϊκζσ αγορζσ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ και τθσ 
Μθτροπολιτικισ Ενότθτασ Θεςςαλονίκθσ, οι αιτιςεισ κατατίκενται ςτισ οικείεσ Διευκφνςεισ Λαϊκϊν 
Αγορϊν. 
2. Για τθν εκτίμθςθ τθσ ανάγκθσ ζκδοςθσ προκιρυξθσ για τθ ςτελζχωςθ των λαϊκϊν αγορϊν, οι διμοι τθσ 
επικράτειασ, πλθν εκείνων που γεωγραφικά ανικουν ςτθν Περιφζρεια Αττικισ και ςτθ Μθτροπολιτικι 
Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ, γνωςτοποιοφν ζωσ τισ 30 επτεμβρίου κάκε ζτουσ ςτθν Περιφζρεια τισ κενζσ 
κζςεισ, το είδοσ επαγγελματικϊν αδειϊν, τισ θμζρεσ λειτουργίασ των λαϊκϊν αγορϊν, ςτισ οποίεσ 
υπάρχουν οι κενζσ κζςεισ, κακϊσ και τον αρικμό των επαγγελματιϊν πωλθτϊν που δραςτθριοποιοφνται 
λιγότερο από πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα. 
3. Δεν προκθρφςςονται νζεσ άδειεσ επαγγελματιϊν πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν, όταν εντόσ των ορίων τθσ 
οικείασ Περιφζρειασ υφίςτανται αδειοφχοι επαγγελματίεσ πωλθτζσ λαϊκϊν αγορϊν που 
δραςτθριοποιοφνται λιγότερο από πζντε (5) θμζρεσ εβδομαδιαίωσ. τθν περίπτωςθ αυτι, διενεργείται θ 
διαδικαςία για τθν προκιρυξθ κζςθσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 59, εκτόσ και αν, με υπεφκυνθ 
διλωςι του, ο αδειοφχοσ πωλθτισ δθλϊςει ότι δεν επικυμεί να δραςτθριοποιθκεί για περιςςότερεσ 
θμζρεσ. 
Όπωσ τροποποιικθκε με το Άρκρο 46 ΝΟΜΟ 4605/2019 με ιςχφ τθν 1/4/2019 
4. Η Περιφζρεια προκθρφςςει τόςεσ άδειεσ επαγγελματιϊν πωλθτϊν λαϊκϊν αγορϊν, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ότι ςε κάκε Περιφερειακι Ενότθτα ι ςε δφο όμορεσ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, ο 
αδειοδοτοφμενοσ μπορεί να δραςτθριοποιθκεί τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα ςε λαϊκζσ 
αγορζσ. Ο ανωτζρω περιοριςμόσ για τισ λαϊκζσ αγορζσ αρμοδιότθτασ των Περιφερειϊν Αττικισ και 
Κεντρικισ Μακεδονίασ, εκτιμάται ςε επίπεδο Περιφζρειασ Αττικισ και Μθτροπολιτικισ Ενότθτασ 
Θεςςαλονίκθσ, αντίςτοιχα. Άλλα κριτιρια που λαμβάνονται υπόψθ για τον κακοριςμό του αρικμοφ των 
προκθρυςςόμενων αδειϊν, είναι θ ανάπτυξθ του ςτεγαςμζνου και του υπαίκριου εμπορίου, ιδίωσ για τα 
ομοειδι προϊόντα, θ πυκνότθτα του πλθκυςμοφ και θ πραγματικι ανάγκθ για προμικεια του 
καταναλωτικοφ κοινοφ με τα προϊόντα που αποτελοφν το αντικείμενο πϊλθςθσ των προσ διάκεςθ αδειϊν. 
Οι κζςεισ, ςτισ οποίεσ τοποκετοφνται οι νζοι αδειοφχοι, λογίηονται ωσ προςωρινζσ και υποχρεωτικά 
υπόκεινται ςτθ διαδικαςία βελτίωςθσ και απόδοςθσ κζςεων του άρκρου 35. 
5. Με απόφαςθ του Περιφερειάρχθ ςυγκροτείται πενταμελισ επιτροπι ελζγχου και αξιολόγθςθσ των 
αιτιςεων, από υπαλλιλουσ τθσ Περιφζρειασ. Ωσ γραμματζασ τθσ Επιτροπισ ορίηεται υπάλλθλοσ τθσ 
Περιφζρειασ. 
6. Η προκιρυξθ για τθ ςτελζχωςθ λαϊκϊν αγορϊν μπορεί να αφορά είτε μία είτε περιςςότερεσ 
Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, αναρτάται ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Περιφζρειασ, των Περιφερειακϊν Ενοτιτων 
και των διμων τθσ Περιφζρειασ και δθμοςιεφεται ςε δφο εφθμερίδεσ πανελλινιασ κυκλοφορίασ, κακϊσ 
και ςε μία τουλάχιςτον τοπικι εφθμερίδα κάκε Περιφερειακισ Ενότθτασ. Η επιτροπι ςυντάςςει πίνακεσ 
αποκλειομζνων λόγω μθ πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν και πίνακεσ αιτοφντων με πλιρθ 
δικαιολογθτικά. Οι αιτοφντεσ που περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ αποκλειομζνων, ζχουν δικαίωμα 
ζνςταςθσ, ενϊπιον τθσ ανωτζρω επιτροπισ, εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν ανάρτθςθ των 
αποτελεςμάτων ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Περιφζρειασ. 
7. Από τουσ πίνακεσ αιτοφντων με πλιρθ δικαιολογθτικά, θ επιτροπι αξιολόγθςθσ καταρτίηει, ςφμφωνα με 
το άρκρο 34, πίνακα επιλεγζντων, κατά του οποίου χωρεί ζνςταςθ ενϊπιον τθσ επιτροπισ. Η προκεςμία 
ζνςταςθσ λιγει δεκάπεντε (15) θμζρεσ μετά τθν ανάρτθςθ των ςχετικϊν πινάκων. 
8. Αρμόδιεσ αρχζσ για τθν ζκδοςθ των αδειϊν είναι οι οριηόμενεσ ςτο άρκρο 18 του Ν. 4497/17. Για το 
ςκοπό αυτόν, οι Περιφζρειεσ, πλθν εκείνων τθσ Αττικισ και τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τισ λαϊκζσ 
αγορζσ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, κοινοποιοφν ςτισ αρχζσ του άρκρου 18 του παραπάνω νόμου  τουσ πίνακεσ 
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επιλεγζντων, για τθν ζκδοςθ των αδειϊν και τθν καταχϊρθςι τουσ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα του 
άρκρου 58. 
9. Για τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία για τθν ζκδοςθ άδειασ επαγγελματία πωλθτι υπαίκριου εμπορίου 
υποβάλλονται τα εξισ δικαιολογθτικά: 
α. αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία ο ενδιαφερόμενοσ δθλϊνει ότι είναι άνεργοσ, ότι δεν λαμβάνει 
ςφνταξθ γιρατοσ ι αναπθρίασ από οποιονδιποτε φορζα, ότι ο ςφηυγοσ και τα προςτατευόμενα τζκνα του 
δεν κατζχουν άλλθ άδεια επαγγελματία πωλθτι υπαίκριου εμπορίου οποιαςδιποτε κατθγορίασ και ότι ο 
ίδιοσ δεν υπιρξε ςτο παρελκόν κάτοχοσ οποιαςδιποτε μορφισ άδειασ υπαίκριου εμπορίου, 
β. βεβαίωςθ ανεργίασ του Ο.Α.Ε.Δ., 
γ. εκκακαριςτικό ςθμείωμα φόρου ειςοδιματοσ του τελευταίου φορολογικοφ ζτουσ, 
δ. τα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τθν προκιρυξθ για τθν απόδειξθ ότι ο 
ενδιαφερόμενοσ είναι πρόςωπο που εμπίπτει ςε κάποια ι κάποιεσ από τισ κατθγορίεσ τθσ παραγράφου 2 
του άρκρου 19 Ν. 4497/17 . 
ε. αποδεικτικό ενθμερότθτασ του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) 
Όπωσ τροποποιικθκε με τθν Παρ.1 Άρκρο 84 ΝΟΜΟ 4582/2018 με ιςχφ τθν 11/12/2018 
 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (αρ. 11 του Ν. 4497/17) 
1. Για τθν ανανζωςθ των αδειϊν παραγωγϊν πωλθτϊν οποιαςδιποτε κατθγορίασ του παρόντοσ, οι 
δικαιοφχοι επαγγελματίεσ αγρότεσ υποβάλλουν ςτθν αρμόδια αρχι του άρκρου 8 μζχρι και δφο (2) μινεσ 
πριν τθ ςυγκομιδι: 
α. αντίγραφα τθσ τελευταίασ Ενιαίασ Αίτθςθσ Ενίςχυςθσ και τθσ τελευταίασ Ενιαίασ Διλωςθσ 
Καλλιζργειασ/ Εκτροφισ ΕΛΓΑ, 
β. αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία αναφζρονται τα παραγόμενα είδθ και οι εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ 
που ο παραγωγόσ προτίκεται να διακζςει ςτθ λαϊκι αγορά ι το υπαίκριο εμπόριο, πλανόδιο ι ςτάςιμο 
κατά περίπτωςθ, θ ζκταςθ και θ τοποκεςία των καλλιεργειϊν, κακϊσ και το χρονικό διάςτθμα που ο 
παραγωγόσ επικυμεί να διακζςει τα προϊόντα του, με αναφορά ςτο κάκε προϊόν ξεχωριςτά, και το οποίο 
δε μπορεί να υπερβαίνει το ζνα ζτοσ. Αν ο παραγωγόσ είναι μζλοσ ςυνεταιριςμοφ που αςκεί εμπορικι 
δραςτθριότθτα ςτα προϊόντα που παράγει, δθλϊνει επίςθσ ότι, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 8 του 
ν. 4384/2016, κα πωλιςει ςτο υπαίκριο εμπόριο μόνο το 20% τθσ ετιςιασ παραγωγισ του. Αν ο 
παραγωγόσ ζχει υποβάλει ςυμπλθρωματικι ενιαία αίτθςθ ενίςχυςθσ, μπορεί να δθλϊςει ςτθν αρμόδια 
για τθν ανανζωςθ αρχι τα νζα προϊόντα, για τθν αναγραφι αυτϊν ςτθν άδειά του. Για καλλιζργειεσ 
διάρκειασ μικρότερθσ από δφο (2) μινεσ (π.χ. ςπανάκι, μαροφλια) θ αίτθςθ υποβάλλεται τουλάχιςτον 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν τθ ςυγκομιδι. 
2. Επιπρόςκετα των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 1, ο παραγωγόσ υποχρεοφται ανά τριετία να 
υποβάλει τθ βεβαίωςθ τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 9 του Ν. 4497/17, για τθν 
απόδειξθ τθσ ιδιότθτάσ του ωσ επαγγελματία αγρότθ. 
Όπωσ τροποποιικθκε με τθν Παρ.1 Άρκρο 84 ΝΟΜΟ 4582/2018 με ιςχφ τθν 11/12/2018 
3. Ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ, με βάςθ τθ διλωςθ του παραγωγοφ, αναγράφει ςτο ζντυπο τθσ αδείασ το 
χρονικό διάςτθμα για το οποίο ιςχφει θ άδεια, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ζνα ζτοσ, τα 
πωλοφμενα προϊόντα και τισ ποςότθτεσ αυτϊν. Για τον υπολογιςμό των παραγόμενων ποςοτιτων 
χρθςιμοποιείται το ςφςτθμα αυτόματου υπολογιςμοφ των παραγόμενων ποςοτιτων, ανά νομό, του ΕΛΓΑ. 
Κατάλογοσ των αδειϊν που ζχουν ανανεωκεί αποςτζλλεται εβδομαδιαίωσ από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 
ανανζωςθσ τθσ άδειασ ςτα Σμιματα Εμπορίου των οικείων Περιφερειακϊν Ενοτιτων προκειμζνου να 
λαμβάνουν γνϊςθ αμελλθτί οι τριμελείσ επιτροπζσ του άρκρου 12. 
4. ε περίπτωςθ παρζλευςθσ χρονικοφ διαςτιματοσ μεγαλφτερου του ενόσ ζτουσ από τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ 
άδειασ, αν ο παραγωγόσ υποβάλει εκ νζου τα δικαιολογθτικά τθσ ανανζωςθσ, θ άδεια επανζρχεται ςε ιςχφ 
χωρίσ να απαιτείται θ ζκδοςθ νζασ άδειασ. τθν περίπτωςθ αυτι, θ τοποκζτθςθ ςε λαϊκι γίνεται, 
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία του άρκρου 32. 
Όπωσ τροποποιικθκε με τθν Παρ.1 Άρκρο 14 ΝΟΜΟ 4541/2018 με ιςχφ τθν 31/5/2018 
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5. Για τθν ανανζωςθ των αδειϊν τουσ, οι ςυνεταιριςμοί, οι ομάδεσ και οι οργανϊςεισ παραγωγϊν 
υποχρεοφνται επιπλζον, να αποδεικνφουν τθ ςυνζχιςθ τθσ οικονομικισ τουσ δραςτθριότθτασ με τθν 
υποβολι των ετιςιων φορολογικϊν τουσ δθλϊςεων και ςτοιχείων. 
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ  ΘΕΩΡΗΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ (ΑΡ. 22 ΣΟΤ Ν. 4497/17) 
1. Οι άδειεσ επαγγελματιϊν πωλθτϊν κεωροφνται ανά τριετία. Για τθ κεϊρθςθ τθσ άδειάσ του ο πωλθτισ 
υποβάλλει: 
α. αίτθςθ-υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία ο αδειοφχοσ δθλϊνει ότι: αα) δεν αςκεί άλλθ επαγγελματικι 
δραςτθριότθτα ι ότι, ςε περίπτωςθ που αςκεί, το ειςόδθμα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του 
άρκρου 21 του Ν. 4497/17, ββ) ότι ο ςφηυγοσ και τα προςτατευόμενα τζκνα δεν κατζχουν άδεια 
επαγγελματία πωλθτι υπαίκριου εμπορίου οποιαςδιποτε κατθγορίασ, πλθν των βεβαιϊςεων 
δραςτθριοποίθςθσ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει ςφνταξθ γιρατοσ από 
οποιονδιποτε φορζα, 
β. εκκακαριςτικά ςθμειϊματα των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν, βεβαίωςθ άςκθςθσ δραςτθριοτιτων με τισ 
μεταβολζσ και ζντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία προκφπτει ότι ο αιτϊν δεν ζχει ειςοδιματα από άλλθ 
εμπορικι δραςτθριότθτα ι ότι τυχόν άλλα ειςοδιματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρκρου 21 του Ν. 
4497/17, 
γ. φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, 
δ. υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει οικονομικζσ εκκρεμότθτεσ αναφορικά με τθν καταβολι των τελϊν του 
άρκρου 36. Οι αρμόδιεσ αρχζσ κεϊρθςθσ οφείλουν να εξετάςουν το αλθκζσ τθσ διλωςθσ αυτισ, 
ε. κατά περίπτωςθ, πιςτοποιθτικό υγείασ εν ιςχφ, ςφμφωνα με τθν αρικ. Τ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 
(Βϋ1199) απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 
Όπωσ τροποποιικθκε με τθν Παρ.2 Άρκρο 84 ΝΟΜΟ 4582/2018 με ιςχφ τθν 11/12/2018 
2. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, αφοφ εξετάςουν τα δικαιολογθτικά, κεωροφν τθν άδεια ι απορρίπτουν το 
αίτθμα κεϊρθςθσ. Ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται να υποβάλει νζο αίτθμα κεϊρθςθσ εντόσ προκεςμίασ 
ενόσ ζτουσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ απόρριψθσ τθσ προθγοφμενθσ αίτθςισ του και, εάν τα δικαιολογθτικά 
κρικοφν πλιρθ, θ άδεια κεωρείται και ανακτάται το δικαίωμα δραςτθριοποίθςθσ. ε περίπτωςθ μθ 
υποβολισ νζου αιτιματοσ εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, θ άδεια ανακαλείται οριςτικά και αυτοδικαίω 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5 
Παραβάςεισ και αντίςτοιχεσ διοικητικζσ κυρώςεισ  του άρ.55, παρ.1 του Ν.4497/2017 

Παράβαςη Κφρωςη 
(ποςό ςε €) 

Περαιτζρω ενζργειεσ τησ Διοίκηςησ 

Ζλλειψθ άδειασ ςε λαϊκζσ αγορζσ και δραςτθριοποίθςθ παρά τθν 
αναςτολι και τθν προςωρινι ι οριςτικι ανάκλθςθ τθσ άδειασ. 

3000 Σαυτόχρονθ ενθμζρωςθ του διμου ςτον οποίο 
ζγινε θ παράβαςθ για τυχόν διεκδίκθςθ των 
δικαιωμάτων του ςχετικά με τθ χριςθ 
δθμόςιου - δθμοτικοφ χϊρου 

Ψευδισ διλωςθ 2000 Ανάκλθςθ αδείασ και διαβίβαςθ ςτον αρμόδιο 
ειςαγγελζα 

Μθ κατοχι άδειασ κατά τον ζλεγχο 100 Περαιτζρω ζλεγχοσ για το αν κατζχει άδεια ι 
μθ. 

Μθ εμπρόκεςμθ ανανζωςθ τθσ άδειασ 100 Και προςωρινι ανάκλθςθ ζωσ τθν ανανζωςθ 

Μθ ανανζωςθ επαγγελματικισ άδειασ για διάςτθμα άνω του ενόσ ζτουσ 
από τθν προβλεπόμενθ θμερομθνία ανανζωςθσ 

 Οριςτικι ανάκλθςθ άδειασ αυτοδικαίωσ 

Μθ τιρθςθ προβλεπόμενων διαδικαςιϊν για τθν πρόςλθψθ υπαλλιλου 
(άρκρο 25) 

500 Σαυτόχρονθ ενθμζρωςθ των αρμόδιων 
περιφερειακϊν υπθρεςιϊν του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 

Μθ αυτοπρόςωπθ προςζλευςθ αδικαιολόγθτα 300  

Άρνθςθ ι παρεμπόδιςθ ελζγχου 800  

Ζλλειψθ βιβλίου διακινοφμενων ποςοτιτων άρκρο 3 

* Για τουσ 2 πρϊτουσ μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ θ 
κφρωςθ είναι απλι ςφςταςθ. 

1000 Με ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ τθσ οικείασ ΔΟΤ 
και τθσ τριμελοφσ επιτροπισ για περαιτζρω 
ζλεγχο. 

Μθ ενθμζρωςθ βιβλίου διακινοφμενων ποςοτιτων. 

* Για τουσ 2 πρϊτουσ μινεσ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ θ 
κφρωςθ είναι απλι ςφςταςθ. 

200 Με ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ τθσ οικείασ ΔΟΤ 
και τθσ τριμελοφσ επιτροπισ για περαιτζρω 
ζλεγχο. 

 Αυκαίρετθ αλλαγι χϊρου (λαϊκζσ ι άλλεσ υπαίκριεσ οργανωμζνεσ 
αγορζσ/ςτάςιμο εμπόριο) 

 Επζκταςθ εγκατάςταςθσ πϊλθςθσ πζραν τθσ εγκεκριμζνθσ (λαϊκζσ ι 
άλλεσ υπαίκριεσ οργανωμζνεσ αγορζσ/ςτάςιμο εμπόριο 
 

500  

Απουςία διακριτικισ ςιμανςθσ παραγωγοφ - επαγγελματία 500  

Αναλθκισ ςιμανςθ παραγωγοφ - επαγγελματία 1000  

Πϊλθςθ μθ δθλοφμενων προϊόντων από παραγωγοφσ και πϊλθςθ 
προϊόντων από επαγγελματία πωλθτι που δεν είναι γραμμζνα ςτθν άδειά 
του. 

1000 Ανά προϊόν και περαιτζρω ζλεγχοσ για άςκθςθ 
εμπορικισ δραςτθριότθτασ και ενθμζρωςθ τθσ 
τριμελοφσ επιτροπισ για περαιτζρω ζλεγχο για 
παραγωγό 

Πϊλθςθ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ από τθ δθλοφμενθ από παραγωγοφσ 1000 Ανά προϊόν και περαιτζρω ζλεγχοσ για άςκθςθ 
εμπορικισ δραςτθριότθτασ και ενθμζρωςθ τθσ 
τριμελοφσ επιτροπισ για περαιτζρω ζλεγχο 

Πϊλθςθ μθ ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από παραγωγό 2000 Προςωρινι ανάκλθςθ τθσ άδειασ για ζνα ζτοσ 
και ςε περίπτωςθ υποτροπισ οριςτικι 
αφαίρεςθ τθσ άδειασ και απαγόρευςθ ζκδοςθ 
νζασ άδειασ για τον ίδιο, το ςφηυγο ι τα τζκνα, 
όταν πρόκειται για τισ ίδιεσ καλλιζργειεσ. 
Ενθμζρωςθ τθσ οικείασ Δ.Ο.Τ.   

Χριςθ μθ εγκεκριμζνθσ ταμειακισ μθχανισ  Προςωρινι ανάκλθςθ τθσ άδειασ για τρείσ 
μινεσ και ενθμζρωςθ τθσ οικείασ Δ.Ο.Τ.   

Ψευδισ διλωςθ παραγωγοφ για παραγόμενεσ ποςότθτεσ και προϊόντα 
κατά τθν ζκδοςθ και ανανζωςθ τθσ άδειασ 

2000 Προςωρινι ανάκλθςθ τθσ άδειασ για ζνα ζτοσ 
και ςε περίπτωςθ υποτροπισ οριςτικι 
αφαίρεςθ τθσ άδειασ και απαγόρευςθ ζκδοςθ 
νζασ άδειασ για τον ίδιο, το ςφηυγο ι τα τζκνα, 
όταν πρόκειται για τισ ίδιεσ καλλιζργειεσ. 
Ενθμζρωςθ τθσ οικείασ Δ.Ο.Τ.   

Κατάλθψθ χϊρου ι ωραρίου, πϊλθςθ προϊόντων πζραν του ωραρίου 500  

Μθ τοποκζτθςθ ηυγοφ ςε εμφανζσ ςθμείο, χριςθ μθ εγκεκριμζνων ι 
ελαττωματικϊν μζτρων, ηυγϊν και ςτακμϊν κατά τθ ηφγιςθ και τθ 
ςτάκμιςθ των προϊόντων μθ τοποκζτθςθ πινακίδασ ςε κάκε προϊόν με τισ 
ενδείξεισ τθσ τιμισ πϊλθςθσ ι τθσ ποιότθτασ ι τθσ προζλευςθσ ι 
αναλθκισ προζλευςθ. 

Σο εκάςτοτε ιςχφον 
ποςό ςτουσ Κανόνεσ 

ΔΙΕΠΠΤ 

 

Για διάκεςθ προϊόντων που διακινοφνται χωρίσ τα παραςτατικά που 
προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία ι που ςυνοδεφονται από 
παραποιθμζνα ι με ανακριβι ςτοιχεία παραςτατικά 

Σο εκάςτοτε ιςχφον 
ποςό ςτουσ Κανόνεσ 

ΔΙΕΠΠΤ 

Ενθμζρωςθ τθσ οικείασ δθμόςιασ οικονομικισ 
υπθρεςίασ. 
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