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Αρ. Πρωτ. Α2-3981
ΠΡΟΣ:
ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ .

ΘΕΜΑ « Σχετικά µε δικαιολογητικά, πού καλούνται να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που
εµπίπτουν στις περιπτώσεις α) «επιχειρήσεις κοπής, τεµαχισµού ,επεξεργασίας,
τυποποίησης ,συσκευασίας και χονδρικής πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης που
λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε εντός εγκεκριµένων και νοµίµως λειτουργούντων
βιοµηχανικών σφαγείων » και β) «αυτοτελή τµήµατα που λειτουργούν σε διακεκριµένους
χώρους εντός υπεραγορών ,µεικτών καταστηµάτων και αποθηκών χονδρικής πώλησης και
ασκούν χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης » της παραγράφου 2 τού άρθρου
35 τού Ν.3784/09 ».
1.Στό ΦΕΚ 137/Α/7-8-09 δηµοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Νόµος 3784/09 µε θέµα
« Αναθεώρηση διατάξεων τού Ν.703/77 περί ανταγωνισµού και άλλες διατάξεις ».
2.Τά όσα λοιπόν πραγµατεύεται η παρούσα εγκύκλιος, εστιάζονται αποκλειστικά και µόνο
στο άρθρο 35 τού ανωτέρω Νόµου, σύµφωνα µε το οποίο, κατά τις γενικές διατάξεις
επιβάλλεται η υποχρέωση όπως η άσκηση χονδρικής πώλησης νωπών προϊόντων ζωικής
προέλευσης προς το λιανικό εµπόριο διενεργείται αποκλειστικά µέσα από τις Κεντρικές
Αγορές ( πού σήµερα λειτουργούν εντός του Ο.Κ.Α.Α και της Κ.Α.Θ ).
Κατά τις ειδικές όµως διατάξεις του άρθρου αυτού δίνεται η δυνατότητα όπως, υπό το
πρίσµα δεσµευτικών προϋποθέσεων, επιχειρήσεις ,οι οποίες την 7-8-09 ( ηµεροµηνία
ισχύος τού Ν.3784/09 ) βρέθηκαν να λειτουργούν εκτός των Κεντρικών Αγορών,
νοµιµοποιηθούν για την συνέχιση άσκησης χονδρικής πώλησης, προς το λιανικό εµπόριο,
των ως άνω προϊόντων, κατόπιν βέβαια χορήγησης της εγκριτικής απόφασης του
Υπουργού Ανάπτυξης, πού προβλέπεται στο άρθρο 35 του παραπάνω Νόµου.
3.Συνεπεία των προαναφεροµένων, όσες επιχειρήσεις εµπίπτουν στις διατάξεις της
παραγράφου 2 τού άρθρου 35 τού ανωτέρω Νόµου, για να αποκτήσουν την παραπάνω
έγκριση, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση µαζί µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
πού ορίζονται παρακάτω, απευθείας στην ∆/νση Τιµών Τροφίµων-Ποτών τής Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης ( Πλ. Κάνιγγος-Αθήνα Τ.Κ 101.81-5ος
Οροφος-Τηλέφ.210-3837290-FAX 210-3833092 )-Τ.Κ 101.81-5ος Όροφος ).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄
-∆ικαιολογητικά πού αφορούν τις επιχειρήσεις κοπής ,τεµαχισµού, επεξεργασίας,
τυποποίησης ,συσκευασίας και χονδρικής πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης ,που
λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε εντός εγκεκριµένων και νοµίµως λειτουργούντων
βιοµηχανικών σφαγείων (περίπτωση (α) παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.3784/09)
και ευρίσκονται έξω από τις Κεντρικές Αγορές σε απόσταση από αυτές δύο (2) χιλιόµετρα
και κάτω :
-α) Έγγραφη βεβαίωση τού Οργανισµού Κεντρικής Αγοράς περί τού ότι η επιχείρηση
λειτουργεί κατάστηµα µέσα στην Κεντρική Αγορά.
-β) Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 τής επιχείρησης «ότι εκτός από κατάστηµα που
λειτουργεί εντός της Κεντρικής Αγοράς ασκεί την εµπορική δραστηριότητά της εκτός
Κεντρικής Αγοράς µέσω υποκαταστήµατος της µε µνεία τής περιοχής, οδού, αριθµού τού
υποκαταστήµατος ».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω α) και β) δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον η επιχείρηση
λειτουργεί κατάστηµα µέσα στην Κεντρική Αγορά και υποκατάστηµα έξω από αυτήν.
-γ) Έγγραφη βεβαίωση τού Οργανισµού Κεντρικής Αγοράς περί τού ότι αν και η επιχείρηση
µε αίτησή της ζήτησε για µίσθωση χώρο µέσα στην Κεντρική Αγορά, τέτοιος χώρος δεν της
χορηγήθηκε, λόγω έλλειψης .
-δ) Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 της επιχείρησης « ότι διατηρεί έξω από την Κεντρική
Αγορά την κύρια εγκατάστασή της για χονδρική πώληση µε µνεία τής περιοχής, οδού,
αριθµού της εγκατάστασης και ότι εφόσον χορηγηθεί κατάστηµα εντός της Κεντρικής
Αγοράς ,αυτό θα αποτελεί την κύρια εγκατάστασή (έδρα ) της και η εκτός Κεντρικής Αγοράς
εγκατάσταση θα λειτουργεί ως υποκατάστηµα σύµφωνα µε το νόµο, δηλαδή κατόπιν
υποβολής για το υποκατάστηµα των σχετικών δικαιολογητικών που ορίζονται στην
παρούσα ».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω γ) και δ) δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον η επιχείρηση
λειτουργεί µόνο εγκατάσταση έξω από την Κεντρική Αγορά.
-ε) Έγγραφη βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ, ότι η επιχείρηση έχει λάβει άδεια έναρξης
επιτηδεύµατος, µε µνεία, αν υπάρχει, τού αριθµού τής άδειας αυτής.
στ) Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 τής επιχείρησης « ότι η χονδρική πώληση των ως άνω
προϊόντων προς λιανοπωλητές, θα λαµβάνει χώρα µέσα στο ωράριο πού ισχύει για τα
καταστήµατα πού λειτουργούν µέσα στην Κεντρική Αγορά ».
-ζ) Έγγραφη βεβαίωση του οικείου ∆ήµου ή Κοινότητας « ότι η επιχείρηση, ως τέτοια
υγειονοµικού ενδιαφέροντος, έχει λάβει την προβλεπόµενη από το άρθρο 80 του Ν.3463/06
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος, µε µνεία του αριθµού της άδειας αυτής».
-η) Έγγραφη πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης ασφάλειας
τροφίµων ( ISO-HACCP ),χορηγούµενη από Φορέα, εγκεκριµένο για τέτοιες πιστοποιήσεις
από ∆ηµόσια Αρχή.
Στην εν λόγω έγγραφη πιστοποίηση, ο Φορέας αυτός, µεταξύ των άλλων, αναφέρει την
∆ηµόσια Αρχή, πού τον έχει εγκρίνει για τέτοιες πιστοποιήσεις.
-θ) Έγγραφη βεβαίωση της αρµόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της οικείας Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης ,περί τού ότι για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (σφαγείων, τεµαχισµού
και τυποποίησης κρέατος, παρασκευασµάτων κρέατος, ψύξης, κατάψυξης κρέατος,
καθετοποιηµένης µονάδας κρέατος ) έχει χορηγηθεί :

-1.1- Άδεια ίδρυσης της εγκατάστασης, µε µνεία του αριθµού της άδειας αυτής.
-1.2- Άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, µε µνεία του αριθµού της άδειας αυτής.
-1.3- Ειδικός Κωδικός Αριθµός Έγκρισης Εγκατάστασης ,µε µνεία του αριθµού αυτού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στην περίπτωση βέβαια, πού δεν απαιτείται ο ανωτέρω Κωδικός Αριθµός
Έγκρισης, η επιχείρηση υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 « περί του ότι δεν
απαιτείται η χορήγηση Ειδικού Κωδικού Αριθµού Έγκρισης Εγκατάστασης ».
-ι) Όπου πάλι από άλλες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, απαιτείται και άλλη άδεια,
πέραν των προαναφεροµένων, η επιχείρηση υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86
« περί του ότι κατέχει και άλλη άδεια »,συνοδευόµενη από επικυρωµένο φωτοαντίγραφο
της άδειας αυτής .Στην περίπτωση βέβαια πού δεν απαιτείται από την κείµενη νοµοθεσία
και άλλη άδεια, η επιχείρηση υποβάλλει Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν.1599/86 « περί του ότι δεν
απαιτείται και άλλη άδεια ».
-ια) Έγγραφη βεβαίωση της κατωτέρω ∆ηµόσιας Αρχής, από την οποία να φαίνεται ότι ο
τόπος όπου είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί η επιχείρηση ευρίσκεται σε απόσταση δύο
( 2 ) χιλιόµετρα και κάτω από την Κεντρική Αγορά.
Η αρµόδια ως άνω ∆ηµόσια Αρχή είναι :
« ΥΠΕΧΩ∆Ε-Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων- ∆/νση Οργάνωσης και Απλούστευσης
∆ιαδικασιών-Τµήµα Β-Χαριλάου Τρικούπη 182-ΑΘΗΝΑ-Τηλέφωνο και FAX 210-6469847 ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω (ε),(στ),(ζ),(η),(θ),(ι) και (ια) δικαιολογητικά που υποβάλλονται
από την επιχείρηση ,αφορούν µόνο το υποκατάστηµα ή την εγκατάσταση αυτής κατά
περίπτωση ,που λειτουργούν εκτός της Κεντρικής Αγοράς .
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
-∆ικαιολογητικά πού αφορούν τις επιχειρήσεις κοπής ,τεµαχισµού, επεξεργασίας,
τυποποίησης ,συσκευασίας και χονδρικής πώλησης προϊόντων ζωικής προέλευσης ,που
λειτουργούν είτε αυτοτελώς είτε εντός εγκεκριµένων και νοµίµως λειτουργούντων
βιοµηχανικών σφαγείων (περίπτωση (α) παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Ν.3784/09)
και ευρίσκονται έξω από τις Κεντρικές Αγορές σε απόσταση από αυτές πάνω από δύο ( 2 )
χιλιόµετρα.
-α) Μόνο τα δικαιολογητικά, πού αναφέρονται, υπό στοιχεία ( ε ),( στ ),( ζ ),( η ),( θ ) και ( ι )
του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ Α΄
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω (ε),(στ),(ζ),(η),(θ) και (ι) δικαιολογητικά που υποβάλλονται από
την επιχείρηση ,αφορούν µόνο το κατάστηµα ή την εγκατάσταση αυτής κατά περίπτωση,
που λειτουργούν εκτός της Κεντρικής Αγοράς .
-β) Έγγραφη βεβαίωση της κατωτέρω ∆ηµόσιας Αρχής, από την οποία να φαίνεται ότι ο
τόπος όπου είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί η επιχείρηση, ευρίσκεται σε απόσταση
πάνω από δύο ( 2 ) χιλιόµετρα από την Κεντρική Αγορά.
Η αρµόδια ως άνω ∆ηµόσια Αρχή είναι :
« ΥΠΕΧΩ∆Ε-Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων -∆/νση Απλούστευσης ∆ιαδικασιώνΤµήµα Β-Χαριλάου Τρικούπη 182-ΑΘΗΝΑ-Τηλέφωνο και FAX 210-6469847.

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
-∆ικαιολογητικά πού αφορούν τα αυτοτελή τµήµατα που λειτουργούν ,σε διακεκριµένους
χώρους εντός Υπεραγορών ,µεικτών καταστηµάτων και αποθηκών χονδρικής πώλησης και
ασκούν χονδρική πώληση προϊόντων ζωικής προέλευσης (περίπτωση (β) παραγράφου 2
του άρθρου 35 του Ν.3784/09
-Μόνο τα δικαιολογητικά πού αναφέρονται, υπό στοιχεία ( ε ),( στ ).( ζ ), ( η ),( θ ) και ( ι )
του ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ Α΄
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ανωτέρω (ε),(στ),(ζ),(η),(θ) και (ι) δικαιολογητικά που υποβάλλονται από
την επιχείρηση ,αφορούν τα αυτοτελή τµήµατα που λειτουργούν σε διακεκριµένους χώρους
εντός Υπεραγορών ,σε διακεκριµένους χώρους εντός µεικτών καταστηµάτων και σε
διακεκριµένους χώρους εντός αποθηκών ,κατά περίπτωση.
Η παρούσα εγκύκλιος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου µας και να ανακοινωθεί
στον ηµερήσιο τύπο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο Γενικός ∆/ντής
∆ηµ. Σκιαδάς
Μιχ. Χάτσιος

Ο Χειριστής

Ο Τµηµατάρχης

Ο ∆/ντής

Νεκτ.Χελιώτης

Χρ.Κοκλαµάνης

∆ηµ.Χριστάκης

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
1.Οργανισµό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
( παρακαλούµενο όπως επί της εγκυκλίου
ενηµερώσει του χονδρεµπόρους κρεάτων
της Αγοράς )
Κέννεντυ 1-ΡΕΝΤΗ Τ.Κ 182.33 )
2.Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
( παρακαλούµενη όπως επί της εγκυκλίου
ενηµερώσει τους χονδρεµπόρους κρεάτων
της αγοράς )

Νέα Μενεµένη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ 544.54
3.Ν.Α Θεσσαλονίκης- ∆/νση Εµπορίου
Βασιλ. Ηρακλείου 12-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ 546.25
4.Νοµαρχία Αθηνών-Κεντρικό Τοµέα- ∆/νση Εµπορίου
Σταδίου 60-ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 105.64
5.Νοµαρχία Αθηνών-Ανατολικό Τοµέα- ∆/νση Εµπορίου
Μεσογείων 427-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Κ 153.43
6.Νοµαρχία Αθηνών-Νότιο Τοµέα- ∆/νση Εµπορίου
.Ελευθ. Βενιζέλου 283-ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τ.Κ 176.74
7.Νοµαρχία Αθηνών-∆υτικό Τοµέα- ∆/νση Εµπορίου
-Τρώων 1 και Χαλκίδος-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ 121.33
8.Νοµαρχία Πειραιώς- ∆/νση Εµπορίου
-Ηρώων Πολυτεχνείου 82-ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Κ 185.35
9.Ν.Α ∆υτικής Αττικής- ∆/νση Εµπορίου 1
Χατζηδάκη 27 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ Τ. Κ 192.00
10.Ν.Α Ανατολικής Αττικής- ∆/νση Εµπορίου
-17 ο Χιλιόµετρο Λεωφ. Μαραθώνος- ΠΑΛΛΗΝΗ Τ.Κ 153.44
Εσωτερική διανοµή
-------------------------Γραφ. κ.κ. Υφυπουργού, Γενικού Γραµµατέα,
Γεν. ∆/ντού Εσωτερικού Εµπορίου
-ΣΕ ΜΑΣ ( 2 )

