ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

-

ΕΚΘΕΣΗ

ΤΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών
διατάξεων που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»
1. Σύµφωνα µε τον ισχύοντα Νόµο 3133/2003, οι διατάξεις τυπικών νόµων
κωδικοποιούνται χωριστά από τις διατάξεις κανονιστικών διαταγµάτων, υπουργικών
αποφάσεων και άλλων πράξεων της διοίκησης και οι αντίστοιχοι κώδικες κυρώνονται
µε διαφορετική διαδικασία. Τα σχέδια κωδίκων που περιλαµβάνουν διατάξεις
κανονιστικών διαταγµάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων εκδίδονται µε
προεδρικό διάταγµα, ύστερα από πρόταση των αρµόδιων, ανάλογα µε το αντικείµενο
των διατάξεων που

κωδικοποιούνται,

Υπουργών.

Κατά την κωδικοποίηση

επιτρέπεται η µεταβολή των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, η
διαγραφή, η σύµπτηξη ή η διεύερυνση το αριθµού των άρθρων, των παραγράφων
και των εδαφίων, η διαγραφή, η σύµπτηξη ή η διεύρυνση του αριθµού των άρθρων, η
απόδοση του κειµένου στη δηµοτική καθώς και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική
µεταβολή, χωρίς αλλοίωση της έννοιας του ισχύοντος κειµένου.
2. Με την παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
προστέθηκαν στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
συγκεκριµένες αρµοδιότητες.
Στις περιπτώσεις που η ειδική νοµοθεσία περί υπαίθριου εµπορίου προέβλεπε, ως
όργανο άσκησης αρµοδιοτήτων, το Νοµάρχη, το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και τη
Νοµαρχιακή

Επιτροπή,

από

1-1-2011

ως

αρµόδια

όργανα

άσκησης

των

αρµοδιοτήτων αυτών για µεν τις Περιφέρειες νοούνται, ο Περιφερειάρχης, το
Περιφερειακό Συµβούλιο και η οικεία Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας, για δε
τους ∆ήµους, ο ∆ήµαρχος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η Οικεία Επιτροπή. Σε αυτό το
πλαίσιο, έγιναν οι προσήκουσες τροποποιήσεις.

3. To κείµενο αυτό αποτελεί την κωδικοποίηση όλων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων
και Υπουργικών Αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί από το 1987 µέχρι και το 2011 και
περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για το υπαίθριο εµπόριο.
Ειδικότερα έχουν κωδικοποιηθεί οι εξής διατάξεις:
-

του π.δ. 487/1989 (Α’ 226).
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-

του π.δ. 85/2004 (Α’66).

-

του π.δ. 12/2005 (Α' 10).

-

του π.δ. 58/2005 (Α’ 87).

-

του π.δ. 254/2005 (Α’ 307).

-

του π.δ. 51/2006 (Α’ 53).

-

του π.δ. 115/2008 (Α’179).

-

του π.δ. 116/2008 (Α’179).

-

Η

υπ’αρ.

Κ1-559/1992

Απόφαση

του

Υπουργού

Εµπορίου

µε

θέµα

«Προϋποθέσεις άσκησης υπαιθρίου και πλανοδίου εµπορικής δραστηριότητας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 30 ν. 2000/91».
- Τα άρθρα 1 - 23 και 27 - 30 της υπ’ αριθµ. Φ.3131/17/96 Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας µε θέµα «Χορήγηση αδειών
άσκησης υπαίθριου (στάσιµου και πλανόδιου) εµπορίου στους χερσαίους χώρους
τοπικής αρµοδιότητας Οργανισµών Λιµένα, Λιµενικών ταµείων και ΕΟΤ καθώς και
επί πλοίων

-

Χορήγηση αδειών,

ίδρυσης και λειτουργίας

καταστηµάτων

υγειονοµικού ενδιαφέροντος στους ίδιους χερσαίους χώρους και επί µόνιµα
αγκυροβοληµένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων» (ΦΕΚ Β/178/1997)
- Η υπ’αρ. Α2-634 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Τρόπος, όροι, και
προϋποθέσεις διάθεσης εισπραττόµενου ποσού σύµφωνα µε άρθρο 49 ν.3105/03
(29/Α/03) [ΦΕΚ Β/541/6.5.2003].
-

Η υπ’αρ. Α2-730 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Αύξηση του

εισπραττόµενου ποσού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 ν.3105/03
(29/Α/03) [ΦΕΚ Β/694/3.6.2003].
- Η υπ’ αριθ. Α2-1147/2004 (ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004) Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης µε θέµα «Καθιέρωση τριπλοτύπου ∆ελτίου Αποστολής ή τριπλοτύπου
∆ελτίου Αποστολής - Τιµολογίου κατά την διακίνηση οπωρολαχανικών και
αλιευτικών προϊόντων προς και από τις Λαϊκές Αγορές και άλλες περί του θέµατος
ρυθµίσεις, κατά τις επιταγές της παραγρ. 2 του άρθρου 7γ του Ν. 2323/19».
- Η υπ.’ αρ. 1149/2004

(ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004) Απόφαση του Υφυπουργού

Ανάπτυξης µε θέµα «Ρυθµίσεις σχετικά µε τον τρόπο επιβολής των διοικητικών
προστίµων των άρθρων 5 και 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν µε το Ν.
3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003)».
- Η υπ.’ αρ. 1150/2004

(ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004) Απόφαση του Υφυπουργού

Ανάπτυξης µε θέµα «Αναπροσαρµογή των χρηµατικών προστίµων, που αφορούν
παραβάσεις των άρθρων 5 (παρ. 2) και 7 (παρ. 6) του Ν. 2323/1995, όπως
τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003)».
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- Η υπ’ αρ. 1151/2004

(ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004) Απόφαση του Υφυπουργού

Ανάπτυξης µε θέµα «Ρύθµιση θεµάτων για την οργάνωση και λειτουργία των
Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου».
- Η υπ.’αρ. Α2-3563/2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν τη
λειτουργία του» (ΦΕΚ Β/1390/2005).
-

Η υπ’αρ. Κ1-188/2006 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα

«Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας, για τη χορήγηση άδειας
επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, του άρθρου 29 του ν. 3377/2005» (ΦΕΚ
Β/66/2006).
- Η υπ’ αρ Κ1-1178/2007

(ΦΕΚ Β΄ 1034/25.06.2007) Απόφαση του Υφυπουργού

Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιαδικασία κατάσχεσης των εµπορευµάτων, της καταστροφής
ή της διάθεσης αυτών, αµοιβή των µελών της επιτροπής που ορίζεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια».
- Η υπ.’αρ.Α2-1095 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Καθορισµός του ύψους,
διαδικασίας και τρόπου καταβολής και είσπραξης του ηµερήσιου δικαιώµατος, από
τους προσερχόµενους στους χώρους των λαϊκών αγορών πωλητές (επαγγελµατίεςπαραγωγούς) αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά»
(ΦΕΚ Β/248/2007).
- Η υπ.’αρ. 29955/2008 Απόφαση Προέδρου του ∆Σ Ο.Λ.Α.Α.Π. µε θέµα «Αύξηση
του ηµερήσιου δικαιώµατος προσέλευσης των αδειούχων πωλητών στις λαϊκές
αγορές» (ΦΕΚ Β/2605/2008).
- Η υπ.’αρ. Α2-3708/2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα
«Καθορισµός

αρµοδιοτήτων

Προέδρου

και

Αντιπροέδρου

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά και ρυθµίσεις
θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία του» (ΦΕΚ Β/1548/2009).
- Η υπ’αρ. Α2-2889/2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα
«Καθορισµός ποσοστών ηµερήσιου δικαιώµατος δικαιούχου της παρ. 4 του άρθρου
17 του ν.1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α), αρµοδιότητος όλων των Ν.Α. της χώρας εκτός των
Ν.Α. Αθηνών-Πειραιά και Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Β 1200/19.6.2009).
- Η υπ’αρ. Α2-2888/2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα
«Καθορισµός ποσοστών ηµερήσιου δικαιώµατος δικαιούχου της παρ. 4 του άρθρου
17 του ν.1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α), αρµοδιότητος όλων του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.) [ΦΕΚ Β 1200/19.6.2009].
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- Η υπ’αρ. Α2-4221 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Όροι,
προϋποθέσεις, διαδικασία αξιοποίησης εισπραττόµενου ποσού σύµφωνα µε άρθρο
49 ν.3105/03 (29/Α/03) [ΦΕΚ Β/2180/2.10.2009]
- Οι παράγραφοι 11, 12, 13, 14, 15, και 16 του άρθρου 1, οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 και 14 του άρθρου 2, και το άρθρο 4 της υπ’αρ. Κ1-164/2011
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε
θέµα «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην
οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (ΦΕΚ
Β/275/2011).
4. Η ύλη της κωδικοποίησης κατανέµεται σε τρία (3) Τµήµατα, έντεκα (11) Κεφάλαια,
και, εκατόν πέντε

(105) Άρθρα, ανάλογα µε τις επί µέρους ρυθµίσεις του, ως

ακολούθως:

ΤMHMA

ΠΡΩΤΟ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΚΑΙ

ΣΤΑΣΙΜΟΥ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άρθρο 1:

Υπαίθριο εµπόριο - Χορήγηση αδειών

Άρθρο 2:

Άσκηση υπαιθρίου εµπορίου πλανόδιων ή στάσιµων κινητών
καντινών

Άρθρο 3:

Στοιχεία της άδειας υπαιθρίου εµπορίου

Άρθρο 4:

Αναπλήρωση

Άρθρο 5:

Ανανέωση, ανάκληση και τροποποίηση των αδειών υπαιθρίου
εµπορίου

Άρθρο 6:

Έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου σε παραγωγούς

Άρθρο 7:

Γενικές ρυθµίσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΟΤ.
Άρθρο 8:

Άδειες άσκησης υπαιθρίου (στάσιµου και πλανόδιου) εµπορίου στους
χερσαίους χώρους τοπικής αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων,
Λιµενικών Ταµείων και του Ε.Ο.Τ.

Άρθρο 9:

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών

Άρθρο 10:

Υποβαλλόµενα δικαιολογητικά

Άρθρο 11:

Χρόνος ισχύος - ανανέωση αδειών

Άρθρο 12:

Επέκταση των αδειών

Άρθρο 13:

Τύπος και περιεχόµενο των αδειών

Άρθρο 14:

Αναπλήρωση των δικαιούχων

Άρθρο 15:

Εξαιρέσεις από τη χορήγηση αδειών

Άρθρο 16:

Ύψος ανταλλάγµατος χρήσης παραχωρηθέντων χερσαίων χώρων

Άρθρο 17:

Ανάκληση άδειας

Άρθρο 18:

Ώρες απασχόλησης - λειτουργίας

Άρθρο 19:

Υποχρεώσεις κατόχων άδειας

Άρθρο 20:

Άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ
Άρθρο 21:

Άδειες υπαιθρίου εµπορίου επί πλοίων

Άρθρο 22:

Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών

Άρθρο 23:

Υποβαλλόµενα δικαιολογητικά

Άρθρο 24:

Χρόνος ισχύος αδειών

Άρθρο 25:

Ανανέωση ή επέκταση αδειών

Άρθρο 26:

Τύπος και περιεχόµενο των αδειών

Άρθρο 27:

Αναπλήρωση των κατόχων

Άρθρο 28:

Εξαιρέσεις από τη χορήγηση αδειών

Άρθρο 29:

Ανάκληση

άδειας

-

Ωράριο

απασχόλησης

και

λειτουργίας

-

Υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΙΑ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΑΙΙΧΝΙ∆ΙΑ

ΚΑΙ

ΑΛΛΕΣ

ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ

∆ΡΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 30: Άδειες για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια και Παρεµφερείς δραστηριότητες

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 31:

Άδειες: δικαιούχοι - πινακίδες

Άρθρο 32:

Επαγγελµατικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών

Άρθρο 33:

Παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών

Άρθρο 34:

Χορήγηση παραγωγικών αδειών σε συγγενικά πρόσωπα - Αλλαγή
θέσεων

Άρθρο 35:

Χρησιµοποίηση – Αναπλήρωση – Υποβοήθηση – Πρόσληψη
υπαλλήλων – Παράταση πρόσληψης – ∆ιαγραφή υπαλλήλων –
Κανονική άδεια – Κάρτα πωλητή

Άρθρο 36:

Αλλαγή λαϊκής αγοράς

Άρθρο 37:

Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων

Άρθρο 38:

Λειτουργία των λαϊκών αγορών

Άρθρο 39:

Έλεγχος των λαϊκών αγορών

Άρθρο 40:

Επιτροπές ελέγχου πωλητών (επαγγελµατιών και παραγωγών )

Άρθρο 41:

Χορήγηση θέσεων

Άρθρο 42:

Αναθεώρηση επαγγελµατικών αδειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Άρθρο 43:

Ίδρυση Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Άρθρο 44:

∆ικαιούχοι απόκτησης παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Άρθρο 45:

Φορέας χορήγησης των παραγωγικών αδειών

Άρθρο 46:

∆ιαδικασία χορήγησης παραγωγικών αδειών -Απαιτούµενα
δικαιολογητικά
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Άρθρο 47:

∆ιάκριση παραγωγικών αδειών σύµφωνα µε τα διατιθέµενα είδη

Άρθρο 48:

Συγκρότηση Τριµελών Επιτροπών για χορήγηση βεβαιώσεων σε
παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας

Άρθρο 49:

Παραγωγικές άδειες για Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας

Άρθρο 50:

Ανανέωση παραγωγικών αδειών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Άρθρο 51: Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
Άρθρο 52:

Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Παραγωγών Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας των Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Άρθρο 53:

Πρόσληψη υπαλλήλων από τους πωλητές παραγωγούς

Άρθρο 54:

Καθιέρωση κάρτας

Άρθρο 55:

Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Άρθρο 56:

∆ικαιολογηµένη απουσία παραγωγού πωλητή από
την Λαϊκή Αγορά Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Άρθρο 57:

Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς

Άρθρο 58:

Χρήση της παραγωγικής άδειας από άλλα πρόσωπα-Προσωρινή
αναπλήρωση - Απλή υποβοήθηση του παραγωγού πωλητή

Άρθρο 59:

Χορήγηση παραγωγικών αδειών σε συγγενικά Πρόσωπα-Αλλαγή
θέσεων

Άρθρο 60:

Συγκρότηση τριµελών επιτροπών, για τις θέσεις των πωλητών

Άρθρο 61:

Χορήγηση θέσεων

Άρθρο 62:

Ευθύνη τήρησης των διατάξεων

Άρθρο 63:

Κυρώσεις για τους παραβάτες Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας

Άρθρο 64:

∆ιακριτότητα πωλητών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑ
Άρθρο 65:

Αποστολή του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιά

Άρθρο 66:

Σκοποί-Αρµοδιότητες

Άρθρο 67:

∆ιάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 68:

Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης

Άρθρο 69:

Σύσταση θέσεων

Άρθρο 70:

∆ιάρθρωση θέσεων-Προσόντα διορισµού

Άρθρο 71:

Προϊστάµενοι
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Άρθρο 72: Σύγκληση Συµβουλίου-Απαρτία
Άρθρο 73: Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Άρθρο 74: Αρµοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
Άρθρο 75: Αναπλήρωση - Αντικατάσταση µελών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άρθρο 76:

Αποστολή του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

Άρθρο 77:

∆ιάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 78:

Αρµοδιότητες

Άρθρο 79:

∆ιάρθρωση θέσεων κατά κατηγορίες και κλάδους

Άρθρο 80:

Προσόντα διορισµού

Άρθρο 81: Παράρτηµα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) σε

θέσεις

Προσωπικού του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
Άρθρο 82: Προϊστάµενοι Υπηρεσιών
Άρθρο 83: Σύγκληση Συµβουλίου-Ηµερήσια ∆ιάταξη-Απαρτία
Άρθρο 84: Συνεδρίαση και λήψη απόφασης
Άρθρο 85: Τήρηση Πρακτικών
Άρθρο 86: Αρµοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
Άρθρο 87: Αναπλήρωση - Αντικατάσταση µελών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ-ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 88: Καθιέρωση Τριπλοτύπου ∆ελτίου Αποστολής ή Τριπλοτύπου ∆ελτίου
Αποστολής-Τιµολογίου

κατά

τη

∆ιακίνηση

οπωρολαχανικών

και

αλιευτικών

προϊόντων
Άρθρο 89:

Λαϊκές Αγορές Ευθύνης Ο.Λ.Α.Α.-Π

Άρθρο 90:

Λαϊκές Αγορές εκτός ευθύνης Ο.Λ.Α.Α.-Π

Άρθρο 91: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιοποίησης του εισπραττόµενου
ποσού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3105/2003
Άρθρο 92: Καθορισµός ποσοστών του ηµερήσιου δικαιώµατος εισπραττόµενου στις
λαϊκές αγορές χωρικής αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκής Αγοράς Αθηνών
Πειραιώς
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Άρθρο 93: Καθορισµός ποσοστών ηµερήσιου δικαιώµατος εισπραττόµενου στις
λαϊκές αγορές χωρικής αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης
Άρθρο 94: Καθορισµός ποσοστών ηµερήσιου δικαιώµατος εισπραττόµενου στις
λαϊκές αγορές όλων των ∆ήµων της χώρας εκτός χωρικής αρµοδιότητας Ο.Λ.Α.Α.Π.
και Ο.Λ.Α.Α.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.
Άρθρο 95: Οργάνωση Κλιµακίων
Άρθρο 96:

Άσκηση Ελέγχου

Άρθρο 97: Χρόνος Εργασίας
Άρθρο 98: Κατάργηση Γραµµατείας Υποστήριξης Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.
Άρθρο 99: ∆οµή Λειτουργίας Γραµµατείας Υποστήριξης Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Άρθρο 100: Αρµόδια όργανα
Άρθρο 101: Πρόστιµα
Άρθρο 102: Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης
Άρθρο 103: ∆ιαδικασία µετά τη Βεβαίωση Παράβασης
Άρθρο 104: Αποµάκρυνση Ειδών
Άρθρο 105: Υπόδειγµα Βεβαίωσης Παράβασης

5. Ακολουθεί πίνακας των κωδικοποιηµένων κατ' άρθρο του Κώδικα διατάξεων
(πηγές).

α/α
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

1

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ
ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1: Υπαίθριο εµπόριο - Χορήγηση - Π.∆. 254/2005 άρθρο 1,
αδειών
- ΚΥΑ Κ1-164/2011 άρθρο 1
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2
3

Άρθρο 2: Άσκηση υπαιθρίου εµπορίου - Π.∆. 254/2005 άρθρο 2
πλανόδιων ή στάσιµων κινητών καντινών
Άρθρο 3: Στοιχεία της άδειας υπαιθρίου - Π.∆. 254/2005 άρθρο 3
εµπορίου

4

Άρθρο 4: Αναπλήρωση

5

Άρθρο
5: Ανανέωση, ανάκληση και - Π.∆. 254/2005 άρθρο 5
τροποποίηση των αδειών υπαιθρίου
εµπορίου

6

Άρθρο 6: Έκδοση άδειας άσκησης - Π.∆. 254/2005 άρθρο 6,
υπαίθριου εµπορίου σε παραγωγούς
- ν. 3852/2010 άρθρο 95,
- ΚΥΑ Κ1-164 άρθρο 1

7

Άρθρο 7: Γενικές ρυθµίσεις

- Π.∆. 254/2005 άρθρο 7,
- ΚΥΑ Κ1-164/2011 άρθρο 4

8

Άρθρο 8: Άδειες άσκησης υπαιθρίου

-ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 1

(στάσιµου
στους

και

πλανόδιου)

χερσαίους

χώρους

- Π.∆. 254/2005 άρθρο 4

εµπορίου
τοπικής

αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων,
Λιµενικών Ταµείων και του Ε.Ο.Τ.

9

Άρθρο 9: Όροι και προϋποθέσεις για τη

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 2

χορήγηση των αδειών

10

Άρθρο 10: Υποβαλλόµενα

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 3

δικαιολογητικά

11

Άρθρο 11: Χρόνος ισχύος - ανανέωση

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 4

αδειών

12

Άρθρο 12: Επέκταση των αδειών

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 5

13

Άρθρο 13: Τύπος και περιεχόµενο των

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 6
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αδειών
14

Άρθρο 14: Αναπλήρωση των δικαιούχων

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 7

15

Άρθρο 15: Εξαιρέσεις από τη χορήγηση

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 8

αδειών

16

Άρθρο 16: Ύψος ανταλλάγµατος χρήσης

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 9

παραχωρηθέντων χερσαίων χώρων
17

Άρθρο 17: Ανάκληση άδειας

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 10

18

Άρθρο

Ώρες απασχόλησης -

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 11

19

Άρθρο 19: Υποχρεώσεις κατόχων άδειας

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 12

20

Άρθρο

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 13

18:

λειτουργίας

20: Άδειες λειτουργίας και

εγκατάστασης

ψυχαγωγικών

δραστηριοτήτων

21

Άρθρο 21: Άδειες υπαιθρίου εµπορίου

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 14

επί πλοίων

22

Άρθρο 22: Όροι και προϋποθέσεις για

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 15

τη χορήγηση των αδειών

23

Άρθρο

23:

Υποβαλλόµενα

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 16

δικαιολογητικά

24

Άρθρο 24: Χρόνος ισχύος αδειών

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 17

25

Άρθρο

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 18

25: Ανανέωση ή επέκταση
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αδειών

26

Άρθρο 26: Τύπος και περιεχόµενο των

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 19

αδειών

27

Άρθρο 27: Αναπλήρωση των κατόχων

28

Άρθρο 28: Εξαιρέσεις από τη χορήγηση - ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 21
αδειών
Άρθρο 29: Ανάκληση άδειας - Ωράριο - ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 22

29

απασχόλησης

και

λειτουργίας

- ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 20

-

Υποχρεώσεις των κατόχων των αδειών

30

Άρθρο 30: Άδειες για Ψυχαγωγικά

- Π.∆.12/2005 άρθρο 1 και 6

Παιχνίδια και Παρεµφερείς
∆ραστηριότητες

31

Άρθρο 31: Άδειες: δικαιούχοι - πινακίδες

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 1
- Π.∆. 116/2008 άρθρο 1
- ν.3769/2009 άρθρο 17
- ΚΥΑ Κ1-164/2011 άρθρο 2

32

Άρθρο

32:

Επαγγελµατικές

άδειες

πωλητών λαϊκών αγορών

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 2
- Π.∆. 116/2008 άρθρο 2
- ν.3769/2009 άρθρο 17
- ΚΥΑ Κ1-164/2011 άρθρα 2 και
4

33

Άρθρο

33:

Παραγωγικές

άδειες

πωλητών λαϊκών αγορών

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 3
- Π.∆. 116/2008 άρθρο 3
- ΚΥΑ Κ1-164/2011 άρθρο 2

34

Άρθρο

34: Χορήγηση παραγωγικών

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 4

αδειών σε συγγενικά πρόσωπα - Αλλαγή
θέσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σχέδιο Π.∆.
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35

Άρθρο

35:

Αναπλήρωση
Πρόσληψη

–

Χρησιµοποίηση

–

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 5

Υποβοήθηση

–

- Π.∆. 116/2008 άρθρο 4

υπαλλήλων –

Παράταση

πρόσληψης – ∆ιαγραφή υπαλλήλων –
Κανονική άδεια – Κάρτα πωλητή

36

Άρθρο 36: Αλλαγή λαϊκής αγοράς

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 6
- Π.∆. 116/2008 άρθρο 5

37

38

Άρθρο 37:

Όροι και

προϋποθέσεις

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 7

πώλησης των προϊόντων

- Π.∆. 116/2008 άρθρο 6

Άρθρο

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 8

38: Λειτουργία των λαϊκών

αγορών

39

Άρθρο 39: Έλεγχος των λαϊκών αγορών

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 9
- Π.∆. 116/2008 άρθρο 7
- ν. 3959/2011 άρθρο 52

40

Άρθρο 40: Επιτροπές ελέγχου πωλητών

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 10

(επαγγελµατιών και παραγωγών )

41

Άρθρο 41: Χορήγηση θέσεων

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 11
- Π.∆. 116/2008 άρθρο 8

42

43

Άρθρο

42:

Αναθεώρηση

- Π.∆. 51/2006 άρθρο 12

επαγγελµατικών αδειών

- Π.∆. 116/2008 άρθρο 9

Άρθρο

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 1

43: Ίδρυση Λαϊκών Αγορών

Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

44

Άρθρο

44:

∆ικαιούχοι

απόκτησης

παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών
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Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

45

Άρθρο

45: Φορέας χορήγησης των

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 3

παραγωγικών αδειών

46

Άρθρο

46:

παραγωγικών

47

∆ιαδικασία
αδειών

χορήγησης

-Απαιτούµενα

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 4
- ΚΥΑ Κ1-164/2011 άρθρα 2 και

δικαιολογητικά

4

Άρθρο

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 5

47: ∆ιάκριση παραγωγικών

αδειών σύµφωνα µε τα διατιθέµενα είδη
48

Άρθρο

48:

Συγκρότηση

Τριµελών

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 6

Επιτροπών για χορήγηση βεβαιώσεων
σε

παραγωγούς

πωλητές

λαϊκών

αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
49

Άρθρο

49: Παραγωγικές άδειες για

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 7

Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας
50

Άρθρο

50: Ανανέωση παραγωγικών

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 8

αδειών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
51

Άρθρο

51: Όροι και προϋποθέσεις

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 9

πώλησης των Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας

52

Άρθρο

52: Συγκρότηση Επιτροπών

Ελέγχου
Βιολογικής

Παραγωγών
Γεωργίας

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 10

Προϊόντων
των

Λαϊκών

Αγορών Βιολογικών Προϊόντων
53

Άρθρο 53: Πρόσληψη υπαλλήλων από

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 11

τους πωλητές παραγωγούς
54

Άρθρο 54: Καθιέρωση κάρτας
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55

Άρθρο 55: Λειτουργία Λαϊκών Αγορών

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 13

Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
56

Άρθρο

56: ∆ικαιολογηµένη απουσία

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 14

παραγωγού πωλητή από
την Λαϊκή Αγορά Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας

57

Άρθρο 57: Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 15

58

Άρθρο

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 16

58: Χρήση της παραγωγικής

άδειας από άλλα πρόσωπα-Προσωρινή
αναπλήρωση-Απλή

υποβοήθηση

του

παραγωγού πωλητή
59

Άρθρο

59: Χορήγηση παραγωγικών

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 17

αδειών σε συγγενικά Πρόσωπα-Αλλαγή
θέσεων
60

Άρθρο

60:

Συγκρότηση

τριµελών

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 18

επιτροπών, για τις θέσεις των πωλητών
61

Άρθρο 61: Χορήγηση θέσεων

62

Άρθρο

62:

Ευθύνη

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 19

τήρησης

των

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 20

τους

- Π.∆. 115/2008 άρθρο 21

διατάξεων
63

Άρθρο

63:

Κυρώσεις

για

παραβάτες Λαϊκών Αγορών Προϊόντων
Βιολογικής Γεωργίας
64

Άρθρο 64: ∆ιακριτότητα πωλητών
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

65

Άρθρο 65: Αποστολή του Οργανισµού - Π.∆. 489/1987 άρθρο 1
Λαϊκών Αγορών Αθηνών –Πειραιά
- ν. 3190/2003 άρθρο 6

66

Άρθρο 66: Σκοποί – Αρµοδιότητες
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67

Άρθρο 67: ∆ιάρθρωση Υπηρεσιών

- Π.∆. 489/1987 άρθρο 3
- ν. 3190/2003 άρθρο 6

68

Άρθρο 68: Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης

- Π.∆. 489/1987 άρθρο 4
- ν. 3190/2003 άρθρο 6

69

Άρθρο 69: Σύσταση θέσεων

- Π.∆. 489/1987 άρθρο 5
- ν. 3190/2003 άρθρο 6

70

Άρθρο

- Π.∆. 489/1987 άρθρο 6
- ν. 3190/2003 άρθρο 6

70:

∆ιάρθρωση θέσεων -

Προσόντα διορισµού
71

Άρθρο 71: Προϊστάµενοι

72

Άρθρο

Συµβουλίου-

- Υ.Α. Α2-3708/2009 άρθρα 1 και
2

Άρθρο 73: Λειτουργία του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

- Υ.Α. Α2-3708/2009 άρθρα 3 και
4

Άρθρο 74: Αρµοδιότητες του Προέδρου

- Υ.Α. Α2-3708/2009 άρθρο 5

72:

Σύγκληση

- Π.∆. 489/1987 άρθρο 7
- ν. 3190/2003 άρθρο 6

Απαρτία

73

74

και Αντιπροέδρου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

75

Άρθρο 75: Αναπλήρωση-Αντικατάσταση

- Υ.Α. Α2-3708/2009 άρθρο 6

µελών
76

Άρθρο 76: Αποστολή του Οργανισµού

- Π.∆. 85/2004 άρθρο 1

Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
77

Άρθρο 77: ∆ιάρθρωση Υπηρεσιών

- Π.∆. 85/2004 άρθρο 2

78

Άρθρο 78: Αρµοδιότητες

- Π.∆. 85/2004 άρθρο 3

79

Άρθρο

- Π.∆. 85/2004 άρθρο 4

79: ∆ιάρθρωση θέσεων κατά

κατηγορίες και κλάδους

80

Άρθρο 80: Προσόντα διορισµού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σχέδιο Π.∆.

- Π.∆. 85/2004 άρθρο 5

16

81

Άρθρο

Παράρτηµα

81:

Σύνθεσης

- Π.∆. 85/2004 άρθρο 6

Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) σε
θέσεις Προσωπικού του Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
82

Άρθρο 82: Προϊστάµενοι υπηρεσιών

- Π.∆. 85/2004 άρθρο 7

83

Άρθρο 83: Σύγκληση ΣυµβουλίουΗµερήσια διάταξη- Απαρτία

- Υ.Α. Α2-3563/2005 άρθρα 1, 2
και 3

84

Άρθρο 84: Συνεδρίαση και λήψη
απόφασης

- Υ.Α. Α2-3563/2005 άρθρο 4

85

Άρθρο 85: Τήρηση Πρακτικών

- Υ.Α. Α2-3563/2005 άρθρο 5

86

Άρθρο 86: Αρµοδιότητες του Προέδρου
και Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

- Υ.Α. Α2-3563/2005 άρθρο 6

87

Άρθρο 87: Αναπλήρωση - Αντικατάσταση
µελών

- Υ.Α. Α2-3563/2005 άρθρο 7

88

Άρθρο 88: Καθιέρωση Τριπλοτύπου

- Υ.Α. Α2-1147/2004 άρθρο 1

∆ελτίου

Αποστολής

ή

Τριπλοτύπου

∆ελτίου Αποστολής - Τιµολογίου κατά τη
∆ιακίνηση

Οπωρολαχανικών

και

Αλιευτικών Προϊόντων
89

Άρθρο
89: Λαϊκές Αγορές ευθύνης - Υ.Α. Α2-1147/2004 άρθρο 2
Ο.Λ.Α.Α.-Π.

90

Άρθρο 90: Λαϊκές Αγορές εκτός ευθύνης - Υ.Α. Α2-1147/2004 άρθρο 3
Ο.Λ.Α.Α.-Π.
Άρθρο 91: Όροι, προϋποθέσεις και - ΥΑ Α2-4221/2009 άρθρο 1,
διαδικασία
αξιοποίησης
του - Α2-730/2003.
εισπραττόµενου ποσού σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3105/2003

91

92

Άρθρο 92: Καθορισµός ποσοστών του - Α2-1095/ 2007 άρθρα 1 και 2,
ηµερήσιου δικαιώµατος εισπραττόµενου - 29955/2008.
στις λαϊκές αγορές χωρικής αρµοδιότητας
του Οργανισµού Λαϊκής Αγοράς Αθηνών
Πειραιώς
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93

94

95

Άρθρο 93: Καθορισµός ποσοστών - YA Α2-2888/2009 άρθρα 1 και 2
ηµερήσιου δικαιώµατος εισπραττόµενου
στις λαϊκές αγορές χωρικής αρµοδιότητας
του
Οργανισµού
Λαϊκής
Αγοράς
Θεσσαλονίκης
Άρθρο 94: Καθορισµός ποσοστών - ΥΑ Α2-2889/2009
ηµερήσιου δικαιώµατος εισπραττόµενου
στις λαϊκές αγορές όλων των ∆ήµων της
χώρας εκτός
χωρικής αρµοδιότητας
Ο.Λ.Α.Α.Π. και Ο.Λ.Α.Α.Θ.
Άρθρο 95: Οργάνωση Κλιµακίων
-Υ.Α. Α2-1151/2004, άρθρο 3,
- Ν. 3728/2008 άρθρο 22

96

Άρθρο 96: Άσκηση Ελέγχου

- Υ.Α Α2-1151/2004, άρθρο 4,
- Ν. 3728/2008 άρθρο 22

97

Άρθρο 97: Χρόνος Εργασίας

- Υ.Α Α2-1151/2004, άρθρο 5,
- Ν. 3728/2008 άρθρο 22

98

Άρθρο
98: Κατάργηση Γραµµατείας - Υ.Α Α2-1151/2004, άρθρο 6
Υποστήριξης Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε

99

Άρθρο
99:
∆οµή
Λειτουργίας - Υ.Α Α2-1151/2004, άρθρο 6
Γραµµατείας Υποστήριξης Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.

100

Άρθρο 100: Αρµόδια Όργανα

- Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 1

101

Άρθρο 101: Πρόστιµα

- Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 2

102

Άρθρο
102:
Παράβασης

Έκθεση

Βεβαίωσης - Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 3

103

Άρθρο 103:
Παράβασης

∆ιαδικασία

Βεβαίωσης - Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 4

104

Άρθρο 104: Αποµάκρυνση Ειδών

105

Άρθρο 105:
Παράβασης

6.

Υπόδειγµα

- Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 7

Βεβαίωσης - Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 5

Οι διατάξεις τυπικών νόµων που αφορούν το υπαίθριο εµπόριο έχουν

κωδικοποιηθεί χωριστά από τις διατάξεις κανονιστικών διαταγµάτων, προκειµένου να
κυρωθούν µε διαφορετική διαδικασία. Συνολικά, έχουν κωδικοποιηθεί δεκαέξι (16)
νοµοθετήµατα.
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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ...........
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των κανονιστικών διατάξεων που αφορούν το
Υπαίθριο Εµπόριο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98 Α΄).
2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο Πρώτο
Κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο οι κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το
Υπαίθριο Εµπόριο, όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν,
καθώς και κάθε άλλη συναφής διάταξη η οποία τροποποιεί ή συµπληρώνει τις
ανωτέρω διατάξεις, ως εξής:

ΤMHMA ΠΡΩΤΟ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΑΣΙΜΟΥ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Άρθρο 1
Υπαίθριο εµπόριο - Χορήγηση αδειών
(Π.∆. 254/2005 άρθρο 1, ΚΥΑ Κ1-164/2011 άρθρο 1)
1. ∆ικαίωµα απόκτησης άδειας υπαίθριου εµπορίου έχουν τα φυσικά πρόσωπα που
είναι άνεργα και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) ∆εν συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση, µε οργανωµένη οµοειδή ή παρεµφερή
επιχείρηση, σχετική µε το αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητας τους.
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β) Το ετήσιο συνολικό ατοµικό εισόδηµα, δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό
µισθωτών - συνταξιούχων, που ισχύει κάθε φορά στη νοµοθεσία φορολογίας
εισοδήµατος. Η προϋπόθεση του ατοµικού εισοδήµατος δεν ισχύει για την
περίπτωση των γονέων µε τρία (3) τέκνα και των πολυτέκνων, η ιδιότητα των
οποίων αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικών βεβαιώσεων των αρµόδιων
Υπηρεσιών (∆ήµων – Τοπικών ή ∆ηµοτικών Κοινοτήτων) ή της Πανελλήνιας
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων.
2. Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος υποβάλει
στην αρµόδια Υπηρεσία αίτηση µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία
δηλώνει ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δηµοτικής αγοράς και ότι δεν συνδέεται µε
οποιαδήποτε σχέση µε οργανωµένη οµοειδή ή παρεµφερή επιχείρηση, σχετική µε
το αντικείµενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του/της. Εκτός από την υπεύθυνη
δήλωση ο ενδιαφερόµενος:
Α) επιδεικνύει εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος
Β) καταθέτει πιστοποιητικό από αρµόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται,
κατά περίπτωση, ότι ανήκει σε µια από τις κατηγορίες προσώπων του δευτέρου
εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Νόµου ...... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο
κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο
Εµπόριο»1, ήτοι:
(α) άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί
(β) πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέκνα,
(γ) ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82A'),
(δ) άτοµα µε αναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται
σε πολεµικά γεγονότα,
(ε) γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτοµα
µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
(στ) οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες, που προέρχονται
από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο
(ζ) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας
3. Α) Κατά την έκδοση της σχετικής άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο ενδιαφερόµενος
καταθέτει στην αρµόδια Υπηρεσία:
1) βεβαίωση της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆ΟΥ) περί υποβολής
δήλωσης έναρξης- άσκησης επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/ 1960
(47 Α) και 1642/ 1986 (125 Α),

1

του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005
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2) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σ' αυτόν,
3) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι ο
ενδιαφερόµενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας,
εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων- ποτών,
4) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του, και επιδεικνύει:
5) την άδεια κυκλοφορίας ως και την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφεροµένου
ή του προσώπου που αναπληρώνει αυτόν για το όχηµα που τυχόν πρόκειται να
χρησιµοποιηθεί για την άσκηση της αιτούµενης δραστηριότητας,
6) βιβλιάριο υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων - ποτών.
Β) Για την υποβολή δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους για τη χορήγηση
της οριστικής άδειας ορίζεται προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία
έκδοσης της απόφασης της αρµόδιας Υπηρεσίας επί των σχετικών αιτήσεων.
Για την έκδοση της άδειας από τον οικείο φορέα ορίζεται προθεσµία επτά (7)
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών.

Άρθρο 2
Άσκηση υπαιθρίου εµπορίου πλανόδιων ή στάσιµων κινητών καντινών
(Π.∆.254/2005 άρθρο 2)

1. Για την λειτουργία των κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο πλανόδιο
εµπόριο, απαιτείται κατοχή άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του
άρθρου 2 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»2.
2. Για την λειτουργία των κινητών καντινών, σε συγκεκριµένο χώρο, µη σταθερά
συνδεµένων µε το έδαφος, που ασκούν υπαίθριο στάσιµο εµπόριο, απαιτείται η
κατοχή άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του
Nόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»3.
3. Για την λειτουργία κινητής καντίνας, εκτός από τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στο άρθρο 1, απαιτείται έκθεση της αρµόδιας Τουριστικής Αστυνοµίας,
ότι το αµάξωµα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εµφάνισης.
4. O ωφέλιµος χώρος των κινητών καντινών πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5)
τετραγωνικά µέτρα και να µην υπερβαίνει τα δέκα (10) τετραγωνικά µέτρα.
2
3

από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005
από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005
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5. Για τη λειτουργία της κινητής καντίνας εφαρµόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας
υγειονοµικής νοµοθεσίας.

Άρθρο 3
Στοιχεία της άδειας υπαιθρίου εµπορίου
(Π.∆.254/2005 άρθρο 3)
1. Καθιερώνεται ειδική άδεια µε την ονοµασία «Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλόγραµµου, ύψους 0,30 µ.
και πλάτους 0,20 µ. και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Τον αριθµό άδειας και την ηµεροµηνία έκδοσης της.
β) Τα στοιχεία της ταυτότητας του δικαιούχου και του τυχόν µόνιµου αναπληρωτή
του. Ειδικά για τους οµογενείς, Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες
που προέρχονται από την πρώην ΕΣΣ∆ και τον Πόντο, απαιτούνται τα κατά νόµο
στοιχεία για την παραµονή τους στην Ελλάδα, και για τους Έλληνες τσιγγάνους
POM ο αριθµός δηµοτολογίου όπου έχουν εγγραφεί.
γ) Τα στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου που µόνιµα αναπληρώνει τον
δικαιούχο, εφόσον συντρέχει περίπτωση ή, εάν ο αναπληρώνων είναι αλλοδαπός,
τα κατά νόµο στοιχεία για την παραµονή του στην Ελλάδα.
δ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική
Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο δικαιούχος καθώς και του νόµιµου αναπληρωτή
του.
ε) Τον αριθµό µητρώου και τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίον υπάγεται ο
δικαιούχος και ο τυχόν µόνιµος αναπληρωτής του.
στ) Το συγκεκριµένο χώρο εγκατάστασης του και την έκταση αυτού, εφόσον
πρόκειται για στάσιµο εµπόριο.
ζ) Τα συγκεκριµένα είδη ή υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο της
δραστηριότητας του δικαιούχου, το συγκεκριµένο είδος εξοπλισµού (όπως πάγκος,
αυτοκίνητο κλπ), καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος που τυχόν
χρησιµοποιεί.
η) Το ακριβές διάστηµα ισχύος της άδειας µε την ηµεροµηνία έναρξης και την
ηµεροµηνία λήξης.
θ) Φωτογραφία του δικαιούχου και σφραγίδα του φορέα που εκδίδει την άδεια πάνω
σ' αυτή. Σε περίπτωση µόνιµης αναπλήρωσης η άδεια φέρει µόνο τη φωτογραφία
του προσώπου που αναπληρώνει µόνιµα τον δικαιούχο.
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2. Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανοδίου ή στάσιµου)
εµπορίου και η βεβαίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος σε
περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης, αναρτώνται σε εµφανές σηµείο του χώρου
ή του εν γένει εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την άσκηση της δραστηριότητας.

Άρθρο 4
Αναπλήρωση
(Π.∆. 254/2005 άρθρο 4)
1. Προσωρινή αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας, για την άσκηση του
υπαίθριου εµπορίου πλανόδιου ή στάσιµου, επιτρέπεται µόνο από συγγενικά
πρόσωπα, εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού και εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου, στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ασθένειας, που αποδεικνύεται µε ιατρική γνωµάτευση στην οποία προσδιορίζεται
και ο χρόνος της ασθένειας.
β) Για χρόνο που δεν υπερβαίνει συνολικά τις τριάντα (30) ηµέρες ετησίως, µπορεί
δε να χορηγηθεί τµηµατικά, µέχρι τρεις (3) φορές, για όσο αριθµό ηµερών επιθυµεί
ο ενδιαφερόµενος, κάθε φορά.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, χορηγείται από τον οικείο ∆ήµο, κατά περίπτωση,
βεβαίωση η οποία φέρει τα εξής στοιχεία:
αα) Στοιχεία ταυτότητας του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας,
µε φωτογραφία αυτού σφραγισµένη από το φορέα που εκδίδει την βεβαίωση.
ββ) Στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου της άδειας, τον αριθµό και ηµεροµηνία
έκδοσης αυτής.
γγ) το βαθµό και το είδος συγγένειας, µεταξύ του δικαιούχου της άδειας και του
αναπληρωτή.
2. Μόνιµη αναπλήρωση του δικαιούχου της άδειας, για την άσκηση στάσιµου
εµπορίου, επιτρέπεται από οποιοδήποτε πρόσωπο, σε περίπτωση αναπηρίας, µε
ποσοστό πάνω από 50%, η οποία βεβαιώνεται από τις κατά νόµο Υγειονοµικές
Επιτροπές των Ασφαλιστικών Φορέων στους οποίους τυχόν υπάγονται ή άλλως
από ∆ηµόσια Νοσοκοµεία.
Το πρόσωπο που αναπληρώνει µόνιµα το δικαιούχο της άδειας οφείλει να εγγραφεί
σε αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα.
Σε περίπτωση µόνιµης αναπλήρωσης, αναγράφονται στο έντυπο της άδειας τα
στοιχεία της ταυτότητας καθώς και ο ασφαλιστικός φορέας του προσώπου που
αναπληρώνει τον δικαιούχο.
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3. Τα πρόσωπα που τυχόν αναπληρώνουν, προσωρινά ή µόνιµα τους κατόχους
άδειας υπαιθρίου εµπορίου πρέπει να προσκοµίζουν κατά περίπτωση τα
δικαιολογητικά των περιπτώσεων, γ' και δ', της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
παρόντος. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν µόνιµα τους κατόχους άδειας
υπαιθρίου εµπορίου προσκοµίζουν υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν κατέχουν άδεια
λαϊκής ή δηµοτικής αγοράς και ότι πληρούν την προϋπόθεση της περ. α' της παρ.1
του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 5
Ανανέωση, ανάκληση και τροποποίηση των αδειών υπαιθρίου εµπορίου
(Π.∆. 254/2005 άρθρο 5)
1. Οι άδειες υπαιθρίου εµπορίου πλανόδιου ή στάσιµου που έχουν χορηγηθεί από
τα αρµόδια ∆ηµοτικά Συµβούλια, ισχύουν για µία τριετία και ανανεώνονται κάθε
φορά για ίσο χρόνο εφόσον οι ενδιαφερόµενοι πληρούν την προϋπόθεση της
περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και προσκοµίζουν, όπου
απαιτείται, τα δικαιολογητικά, των περιπτώσεων γ' και δ', της παραγράφου 3 του
άρθρου 1 του παρόντος.
Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας, στην αρµόδια αρχή
που έχει εκδώσει την άδεια αυτή, µέχρι 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της. Η άδεια
υπαιθρίου εµπορίου δεν ανανεώνεται αν ο κάτοχος αυτής δεν έχει εφαρµόσει τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 7 του παρόντος.
2. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου ανακαλείται υποχρεωτικά από την αρχή
που την έχει εκδώσει, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η χορήγηση της άδειας στο
συγκεκριµένο πρόσωπο δεν έπρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί κατ' οποιοδήποτε τρόπο
από αρµόδια Υπηρεσία, ότι δεν υφίσταται πλέον µία εκ των προϋποθέσεων που
απαιτούνται για την χορήγηση αυτής.
β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εµπορίου διενεργείται από
πρόσωπο που δεν αναπληρώνει προσωρινά ή µόνιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 4 του παρόντος, τον κάτοχο της συγκεκριµένης άδειας.
γ) Σε περίπτωση µεταβίβασης, εισφοράς, εκχώρησης ή παραχώρησης κατά χρήση.
3. Επιτρέπεται η τροποποίηση της άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ως προς το
αντικείµενο της δραστηριότητας του δικαιούχου, µε αίτηση του, που υποβάλλεται
µέχρι 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην αρχή που έχει εκδώσει την άδεια αυτή.
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Άρθρο 6
Έκδοση άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου σε παραγωγούς
(Π.∆. 254/2005 άρθρο 6, Ν. 3852/2010 άρθρο 95, ΚΥΑ Κ1-164/2011 άρθρο 1)

1. Οι Υπηρεσίες των ∆ήµων, µε απόφαση ∆ηµοτικών Συµβουλίων από την
1.1.2013, και έως τότε οι αρµόδιες Υπηρεσίες των περιφερειών, µε αποφάσεις των
περιφερειακών συµβουλίων, εκδίδουν άδεια άσκησης υπαιθρίου εµπορίου σε
παραγωγούς, που ισχύει για όλη την Επικράτεια, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για την πώληση από τους παραγωγούς γεωργικών, αµπελουργικών,
κτηνοτροφικών,

πτηνοτροφικών,

µελισσοκοµικών

προϊόντων

καθώς

και

παραδοσιακών ειδών λαϊκής τέχνης, χειροτεχνηµάτων, καλλιτεχνηµάτων και έργων
τέχνης πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας, ιδίας παραγωγής.
Οι ανωτέρω παραγωγοί υποχρεούνται να προσκοµίζουν αντίστοιχη βεβαίωση
παραγωγού από τον ΟΓΑ ή ΕΟΜΜΕΧ ή άλλη αρµόδια δηµόσια υπηρεσία και
προκειµένου περί καλλιτεχνηµάτων ή έργων τέχνης, από το Επιµελητήριο
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ), στην οποία αναγράφονται τα παραγόµενα
προϊόντα. Η βεβαίωση του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπή
αρχή, αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα.
Ειδικά για την πώληση αµπελουργικών προϊόντων απαιτείται επί πλέον βεβαίωση
της αρµόδιας υπηρεσίας Γεωργίας, ότι ο παραγωγός υποβάλλει δήλωση
αµπελοκαλλιέργειας και εσοδείας.
β) Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής. Στην
περίπτωση αυτή οι αλιείς υποχρεούνται να προσκοµίζουν βεβαίωση της αρµόδιας
υπηρεσία Αλιείας, στην οποία πιστοποιείται:
βα) ότι οι αλιείς είναι κάτοχοι επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εφοδιασµένου µε
την προβλεπόµενη από τις διατάξεις του β.δ. 666/1966 (160 Α') άδεια.
ββ) το µέγεθος της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής και
βγ) ότι δεν συντρέχουν οι δεσµεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α')
«Αλιευτικός Κώδικας».
Η ανωτέρω βεβαίωση, εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή, αναζητείται
υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, ανανεώνεται δε το τελευταίο τρίµηνο του δευτέρου
έτους, από την έκδοσή της.
γ) Για την πώληση νωπών αλιευτικών προϊόντων από ιχθυοκαλλιεργητές
παραγωγούς, οι οποίοι είναι εφοδιασµένοι µε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
µονάδας υδατοκαλλιέργειας κατά τις διατάξεις της αλιευτικής νοµοθεσίας.
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Οι ανωτέρω ιχθυοκαλλιεργητές παραγωγοί υποχρεούνται να προσκοµίζουν
βεβαίωση παραγωγού, από την αρµόδια υπηρεσία Αλιείας, µε την οποία
πιστοποιούνται τα εξής:
γα) τα παραγόµενα προϊόντα,
γβ) ότι ο παραγωγός υποβάλλει ετήσιο απογραφικό δελτίο υδατοκαλλιεργειών και
εσωτερικών υδάτων,
γγ) ότι δεν συντρέχουν οι δεσµεύσεις του άρθρου 24 του ν.δ. 420/1970 (27 Α')
«Αλιευτικός Κώδικας».
Η ανωτέρω βεβαίωση, εφόσον εκδίδεται από ηµεδαπή αρχή, αναζητείται
υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, ανανεώνεται δε το τελευταίο τρίµηνο του δευτέρου
έτους, από την έκδοσή της.
2. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου παραγωγού φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Τα στοιχεία της ταυτότητας, και τον αριθµό του φορολογικού µητρώου του
δικαιούχου.
β) Τα συγκεκριµένα είδη που αποτελούν το αντικείµενο της δραστηριότητας του
δικαιούχου.
γ) Φωτογραφία του δικαιούχου.
δ) Το ακριβές χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας που δεν µπορεί να υπερβεί το
ένα (1) έτος για τους παραγωγούς και τα δυο (2) έτη για τους αλιείς και
ιχθυοκαλλιεργητές.
3. Για την άσκηση της δραστηριότητας των οι ανωτέρω παραγωγοί, αλιείς και
ιχθυοκαλλιεργητές, αναπληρώνονται από συγγενικά πρόσωπα εξ αίµατος µέχρι
τρίτου βαθµού και εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου, οι οποίοι εφοδιάζονται µε βεβαίωση
του οικείου ∆ήµου που αποδεικνύει την απαιτούµενη σχέση συγγένειας και η οποία
φέρει φωτογραφία αυτών.
4. Για την άσκηση στάσιµης εµπορικής δραστηριότητας σε συγκεκριµένο σηµείο
απαιτείται άδεια κατάληψης χώρου από τον οικείο ∆ήµο.

Άρθρο 7
Γενικές ρυθµίσεις
(Π.∆. 254/2005 άρθρο 7, ΚΥΑ Κ1-164/2011 άρθρο 4)
1. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που δεν
κατέχουν άδεια λαϊκής ή δηµοτικής αγοράς.
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2. Σε κάθε φυσικό πρόσωπο χορηγείται µόνο µία άδεια υπαιθρίου εµπορίου
πλανόδιου ή στάσιµου από τους ∆ήµους.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται
να µεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκµισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά
χρήση.
3. Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις
ηµέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήµατα οµοειδών ειδών παραµένουν
κλειστά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν
ισχύει για τις εµποροπανηγύρεις, ζωοπανηγύρεις, τις κυριακάτικες αγορές και για τις
κινητές καντίνες.
4. Τα είδη που πωλούν οι τυφλοί, µε άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου,
καθορίζονται µετά από πρόταση του τριτοβάθµιου συνδικαλιστικού τους οργάνου.
5. Οι κάτοχοι των αδειών υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο στις αρµόδιες
για την χορήγηση της άδειας υπηρεσίες, εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου
εισοδήµατος ή αντίγραφο της φορολογικής τους δήλωσης, καθώς και αποδεικτικό
καταβολής του αναλογούντος στους ∆ήµους τέλους, όπου απαιτείται αυτό.
6. Η διοικητική διαδικασία χορήγησης αδειών µπορεί να διεκπεραιώνεται και µέσω
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη
διεκπεραίωση της διαδικασίας συµπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο
περιλαµβάνει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται στο
παρόν και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του.

ΤMHMA

ΠΡΩΤΟ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΚΑΙ

ΣΤΑΣΙΜΟΥ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ:

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΟΤ.
Άρθρο 8
Άδειες άσκησης υπαιθρίου (στάσιµου και πλανόδιου) εµπορίου στους χερσαίους
χώρους τοπικής αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων, Λιµενικών Ταµείων και
του Ε.Ο.Τ.
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 1)
1. Για την άσκηση υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου στους χερσαίους
χώρους τοπικής αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων, των Λιµενικών Ταµείων
και του Ε.Ο.Τ. απαιτούνται άδειες οι οποίες χορηγούνται από τις υπηρεσίες αυτές.
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2. Οι χορηγούµενες άδειες ισχύουν µόνο για το χώρο που εκδόθηκαν.
3. Τα κριτήρια που πρέπει να εξετάζονται για τη χορήγηση ή όχι αδειών υπαίθριου
εµπορίου (στάσιµου ή πλανόδιου) στους χερσαίους χώρους είναι:
α. Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των λιµένων και εν γένει των χερσαίων
αυτών χώρων.
β. Η ελεύθερη και ακίνδυνη κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων και διακίνηση
εµπορευµάτων.
γ. Η αποφυγή δηµιουργίας προβληµάτων στην ασφάλεια της ναυσιπλοίας, την
κίνηση και πρόσδεση των πλοίων στους λιµένες.
δ. Η αποφυγή ρύπανσης θαλάσσιων και χερσαίων χώρων και η διατήρησή τους σε
καλή κατάσταση.
ε. Η δυνατότητα άµεσης αποµάκρυνσης των υπαίθριων δραστηριοτήτων, σε
περίπτωση που ήθελε κριθεί αναγκαίο.
στ. Η εξυπηρέτηση των διακινούµενων στους χώρους αυτούς.
ζ. Η οικονοµική ωφέλεια για το φορέα εκµετάλλευσης.
η. Τα µέσα που θα χρησιµοποιήσουν οι ενδιαφερόµενοι για την έκθεση των ειδών
τους (π.χ. προθήκες, οχήµατα).
θ. Η µη παρεµπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία και τη θάλασσα.
ι. Η ιστορική, αρχαιολογική και παραδοσιακή φυσιογνωµία του λιµένα και της
ευρύτερης θαλάσσιας και χερσαίας περιοχής.
ια. Ο εµπορικός και τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής και οι αναπτυξιακές
προοπτικές της.
ιβ. Η αποφυγή προστριβών µε ασκούντες συναφείς δραστηριότητες εντός των
χερσαίων και θαλάσσιων χώρων.
ιγ. Οι ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες της περιοχής.
ιδ. Τα είδη ή οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείµενο των αιτούµενων υπαίθριων
δραστηριοτήτων.
ιε. Η εξασφάλιση της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας στους χώρους αυτούς.
4. Η παράθεση των παραπάνω κριτηρίων δεν έχει περιοριστικό χαρακτήρα και δεν
αποκλείει τη συνεκτίµηση και άλλων στοιχείων, αναλόγως των τοπικών συνθηκών,
για τη χορήγηση ή όχι των αδειών υπαίθριου εµπορίου από τους φορείς
εκµετάλλευσης καθώς και του αριθµού και είδους αυτών. Σε κάθε περίπτωση η
χορήγηση ή όχι των αδειών εναπόκειται στην κρίση του φορέα εκµετάλλευσης.
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Άρθρο 9
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 2)
1. Με αποφάσεις ή πράξεις των αρµόδιων διοικητικών τους οργάνων οι φορείς
εκµετάλλευσης (Οργανισµοί Λιµένα - Λιµενικά Ταµεία - Ε.Ο.Τ.) καθορίζουν τυχόν
ειδικούς όρους και προϋποθέσεις παραχωρήσεως χώρων για την άσκηση
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, η οποία θα γίνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις - ρυθµίσεις.
2. Οι άδειες άσκησης του υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου είναι
αυστηρά προσωπικές και χορηγούνται µόνο σε φυσικά πρόσωπα τα οποία
συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. ∆εν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για
κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήµατα για τα υποµνήµατα,
δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασµό,
εξαναγκασµό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, µαστρωπία, εκµετάλλευση πορνών,
σωµατεµπορία,

κλοπή,

υπεξαίρεση,

υφαίρεση,

ληστεία,

εκβίαση,

απάτη,

λαθρεµπορία, παράβαση των νόµων για τα ναρκωτικά και περί προστασίας του
εθνικού νοµίσµατος και των διατάξεων περί παρανόµου αλιείας µε εκρηκτικές,
τοξικές, ναρκωτικές, διαβρωτικές, χηµικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν
ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή µε την
οποία καταγνώσθηκε έστω και µερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων.
β. ∆εν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι, έστω και για ένα από τα αναφερόµενα
στην προηγούµενη παράγραφο αδικήµατα.
γ. ∆εν έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα, µεγαλύτερο από το προβλεπόµενο στο
άρθρο 1 του παρόντος.
δ. Τα ίδια ή µέλη της οικογένειάς τους δεν συνδέονται µε οργανωµένη επιχείρηση µε
οποιοδήποτε τρόπο, πλην των περιπτώσεων πώλησης παραδοσιακών ειδών, κατά
την κρίση του φορέα εκµετάλλευσης.
3. Αδειες υπαίθριου εµπορίου στους χερσαίους χώρους Οργανισµών Λιµένα,
Λιµενικών Ταµείων και του Ε.Ο.Τ. θα χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι λοιπές
προϋποθέσεις έκδοσης των αδειών, κατά προτίµηση έναντι όλων των άλλων
ενδιαφεροµένων:
α. σε αναπήρους ή θύµατα πολέµου, του άρθρου 1 του Ν.∆.1044/71, όπως
συµπληρώθηκε µε το Ν.1043/80, οι οποίοι δεν έχουν τύχει αποκαταστάσεως.
β. σε αναπήρους ή θύµατα ειρηνικής περιόδου του Ν. 1370/44.
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γ. σε αναπήρους ή θύµατα πολέµου αµάχου πληθυσµού των Ν. 812/43 και Ν.
1512/50.
δ. σε αναπήρους µε ποσοστό άνω του 50 %, των οποίων η αναπηρία δεν οφείλεται
σε πολεµικά γεγονότα, και,
ε. σε πολύτεκνους.
4. Με απόφαση του φορέα εκµετάλλευσης µπορεί να καθοριστεί ο ανώτατος
αριθµός των αδειών πλανόδιου εµπορίου που θα χορηγηθούν.

Άρθρο 10
Υποβαλλόµενα δικαιολογητικά
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 3)
1. Για τη χορήγηση της άδειας υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου
υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους στους φορείς εκµετάλλευσης τα εξής
δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του ενδιαφεροµένου στην οποία θα περιέχονται πλήρη στοιχεία της
ταυτότητας αυτού και του αναπληρωτή του εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την
παραχώρηση χώρου εφόσον πρόκειται για στάσιµο υπαίθριο εµπόριο και τη
χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου σε χερσαίο χώρο τοπικής
αρµοδιότητας των οικείων Οργανισµών Λιµένων, Λιµενικών Ταµείων και του Ε.Ο.Τ.
Στην αίτηση θα περιλαµβάνονται επίσης στοιχεία για:
(1) το συγκεκριµένο χώρο εγκατάστασής του και την έκταση αυτού, εφόσον
πρόκειται για στάσιµο εµπόριο,
(2) τα συγκεκριµένα είδη ή υπηρεσίες που θα αποτελούντο αντικείµενο της
δραστηριότητας του κατόχου,
(3) το συγκεκριµένο µέσο καθώς και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος που
τυχόν χρησιµοποιείται.
β. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνοµικής του ταυτότητας ή του
διαβατηρίου του.
γ. Απόσπασµα ποινικού µητρώου πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριµήνου)
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήµατα τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2 (α) του άρθρου 9 του παρόντος.
δ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής πρόσφατης έκδοσης (όχι πέραν του τριµήνου)
ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι έστω και για ένα από τα αδικήµατα τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 2 (α) του άρθρου 9 του παρόντος.
ε. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες.
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στ. Εγγραφη συναίνεση της οικείας Λιµενικής Αρχής για τη χορήγηση της άδειας και
την παραχώρηση του αιτούµενου χώρου επί υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου, εφόσον
πρόκειται για χερσαίους χώρους διακίνησης επιβατών και οχηµάτων µε επιβατηγά
(Ε/Γ) και επιβατηγά - οχηµαταγωγά (Ε/Γ - Ο/Γ) διεθνών πλόων ή που εκτελούν
κύριες ή δευτερεύουσες ή τοπικές δροµολογιακές γραµµές.
ζ.

Επικυρωµένα

φωτοαντίγραφα

της

άδειας

κυκλοφορίας

του

τυχόν

χρησιµοποιηθησοµένου οχήµατος για την άσκηση της αιτούµενης πλανοδίου
δραστηριότητας και της άδειας ικανότητας του οδηγού.
η.

Εφόσον

πρόκειται

για

διάθεση

τροφίµων

και

ποτών,

επικυρωµένο

φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας και βεβαίωση της αρµόδιας υγειονοµικής
υπηρεσίας στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόµενος διαθέτει τα απαραίτητα για
την εξασφάλιση της δηµόσιας υγείας µέσα, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα
υγειονοµική νοµοθεσία.
θ. Σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρωσης βεβαίωση του ∆ήµου ή της
Κοινότητας που θα αποδεικνύει τη συγγένεια µε τον αναπληρούµενο.
ι. Σε περίπτωση µόνιµης αναπλήρωσης του δικαιούχου, πιστοποιητικό της αρµόδιας
υγειονοµικής υπηρεσίας περί της αναπηρίας αυτού, σύµφωνα µε τις παραγράφους
4 και 5 του άρθρου 14 του παρόντος.
2. Ο φορέας εκµετάλλευσης εξετάζει τα αιτήµατα των ενδιαφεροµένων µε τις
νόµιµες διαδικασίες για την παραχώρηση του χώρου εφόσον πρόκειται για στάσιµο
υπαίθριο εµπόριο.
3.

Μετά

την

ολοκλήρωση

των

προβλεπόµενων

διαδικασιών

ο

φορέας

εκµετάλλευσης χορηγεί σε όσους προτίθεται να εκδώσει άδεια, κατάλληλο
αποδεικτικό µέσο (π.χ. αντίγραφο εγκριτικής απόφασης ή τυχόν καταρτισθέντος
συµφωνητικού) µε τη χρήση του οποίου ο ενδιαφερόµενος εφοδιάζεται από τις
αρµόδιες Υπηρεσίες και προσκοµίζει στο φορέα εκµετάλλευσης προκειµένου να
εκδώσει την άδεια υπαίθριου εµπορίου τα εξής:
α. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύµατος της αρµόδιας ∆ηµόσιας
Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆ΟΥ).
β. Αποδεικτικό είσπραξης της οικείας ∆ΟΥ για την καταβολή του προβλεπόµενου
φόρου.
γ. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα.
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Άρθρο 11
Χρόνος ισχύος - ανανέωση αδειών
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 4)
1. Οι άδειες υπαίθριου εµπορίου στους χερσαίους χώρους τοπικής αρµοδιότητας
των Οργανισµών Λιµένων και των Λιµενικών Ταµείων ισχύουν µέχρι δύο (2) έτη
από την ηµεροµηνία έκδοσης τους και ανανεώνονται εντός του τελευταίου τριµήνου
πριν τη λήξη της ισχύος τους, τηρούµενης της προβλεπόµενης για τη χορήγησή
τους διαδικασίας.
2. Ο χρόνος ισχύος των αδειών υπαίθριου εµπορίου στους χερσαίους χώρους
αρµοδιότητας του ΕΟΤ καθορίζεται κατά περίπτωση από τον ίδιο (ΕΟΤ). Οι άδειες
αυτές ανανεώνονται εντός του τελευταίου τριµήνου πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος
τους, τηρούµενης της προβλεπόµενης για τη χορήγησή τους διαδικασίας.

Άρθρο 12
Επέκταση των αδειών
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 5)
1. Οι αιτήσεις, για την επέκταση ως προς τα είδη ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το
αντικείµενο της δραστηριότητας των κατόχων αδειών υπαίθριου (στάσιµου ή
πλανόδιου) εµπορίου, θα υποβάλλονται µε τη διαδικασία του άρθρου 10 του
παρόντος.
2. Οι χορηγηθείσες άδειες στάσιµου εµπορίου δεν µπορούν να επεκταθούν ως
προς την έκταση του παραχωρούµενου χώρου παρά µόνο µε την τήρηση της
περιγραφείσας στο άρθρο 10 διαδικασίας. Η λήξη της παραχώρησης της
πρόσθετης έκτασης θα πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε τη λήξη της αρχικά
παραχωρηθείσας.

Άρθρο 13
Τύπος και περιεχόµενο των αδειών
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 6)
1. Η χορηγούµενη άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου στους χερσαίους χώρους
αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων, Λιµενικών Ταµείων και του Ε.Ο.Τ.
περιλαµβάνει:
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α. Ηµεροµηνία έκδοσης και αριθµό της άδειας.
β. Πλήρη ατοµικά στοιχεία του κατόχου και του τυχόν µόνιµου αναπληρωτή του
(ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα και µητέρας, τόπο - χρονολογία γεννήσεως,
διεύθυνση κατοικίας, αριθµό δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
εκδούσα Αρχή).
γ. Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια ∆ΟΥ του κατόχου και του
τυχόν µόνιµου αναπληρωτή του.
δ. Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθµό µητρώου του κατόχου.
ε. Τα στοιχεία της βεβαίωσης της οικείας Υγειονοµικής Υπηρεσίας εφόσον πρόκειται
για πώληση τροφίµων ή και ποτών.
στ. Τη συγκεκριµένη θέση εγκατάστασης και την ακριβή έκταση της, εφόσον
πρόκειται για στάσιµο εµπόριο, καθώς και τους συγκεκριµένους χώρους που µπορεί
να ασκεί τη δραστηριότητά του ο κάτοχος της άδειας πλανόδιου υπαίθριου
εµπορίου.
ζ. Τα συγκεκριµένα είδη ή υπηρεσίες που θα αποτελούν το αντικείµενο της
δραστηριότητας του κατόχου της άδειας.
η. Το συγκεκριµένο µέσο (προθήκη, πάγκο, όχηµα κ.λ.π.) που θα χρησιµοποιεί ο
κάτοχος της άδειας και τυχόν ειδικούς όρους που θα τίθενται για την εµφάνιση ή τις
προδιαγραφές του.
θ. Τον τύπο και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος που τυχόν χρησιµοποιείται.
ι. Το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας.
ια. Το ωράριο απασχόλησης - λειτουργίας.
ιβ. Τυχόν ειδικούς όρους για την άσκηση των δραστηριοτήτων του κατόχου.
2. Στην άδεια θα τίθεται φωτογραφία του κατόχου και σε περίπτωση µόνιµης
αναπλήρωσης η φωτογραφία του µόνιµου αναπληρωτή.
3. Αντίγραφο κάθε χορηγούµενης άδειας µε φωτογραφία του κατόχου επ' αυτής θα
κοινοποιείται στην οικεία Λιµενική Αρχή και στην οικεία Υγειονοµική Υπηρεσία
εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων ή και ποτών.
4. Το πρωτότυπο της άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου, η άδεια εισόδου
οχήµατος και τυχόν βεβαίωση για την προσωρινή αναπλήρωση του δικαιούχου θα
πρέπει να φέρονται από τον ασκούντα δραστηριότητες υπαίθριου εµπορίου στους
χερσαίους χώρους αρµοδιότητας των Οργανισµών Λιµένων, των Λιµενικών
Ταµείων και του Ε.Ο.Τ. και να επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση των εντεταλµένων
οργάνων.
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Άρθρο 14
Αναπλήρωση των δικαιούχων
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 7)
1. Η προσωρινή αναπλήρωση κατόχου άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου
επιτρέπεται µόνον µε την έγκαιρη κατάθεση αίτησης του ενδιαφεροµένου για την
αναπλήρωση,

συνοδευόµενη

µε

δύο

(2)

φωτογραφίες

του

αναπληρωτή,

επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής του ταυτότητας, της άδειας
ικανότητας οδηγού, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και ιατρική γνωµάτευση
στην οποία θα πρέπει να προσδιορίζεται η διάρκεια της ασθένειας του κατόχου της
άδειας. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο φορέα εκµετάλλευσης για
τη χορήγηση απ' αυτόν βεβαίωσης αναπλήρωσης η οποία θα περιλαµβάνει:
α. Πλήρη ατοµικά στοιχεία του κατόχου και του προσωρινού αναπληρωτή καθώς και
φωτογραφία του δεύτερου.
β. Το είδος της συγγένειας προσωρινού αναπληρωτή και αναπληρούµενου.
γ. Το χρονικό διάστηµα αναπλήρωσης.
2. Ο προσωρινός αναπληρωτής κατόχου άδειας υπαίθριου εµπορίου , θα πρέπει να
είναι σύζυγος ή άλλο πρόσωπο πρώτου ή δευτέρου βαθµού συγγενείας εξ αίµατος
µε τον αναπληρούµενο.
3. Η µόνιµη αναπλήρωση κατόχου αδείας επιτρέπεται από οποιοδήποτε πρόσωπο
µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος και εφόσον
κατατεθούν

-

εκδοθούν

τα

δικαιολογητικά

που

προβλέπονται

από

τις

υποπαραγράφους β, γ, δ, ε, η, ι της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3γ του
άρθρου 10 του παρόντος και της άδειας ικανότητας οδηγού, εφόσον συντρέχει
περίπτωση. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή του άρθρου 10 του παρόντος.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µόνιµη αναπλήρωση των κατόχων αδειών είναι να
έχουν αναπηρία σε ποσοστό άνω του 50 %.
5. Αν µετά τη χορήγηση της άδειας η µόνιµη αναπηρία αρθεί ή το πρόσωπο, που
µόνιµα αναπληρώνει το δικαιούχο, παύει να ασκεί τη δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν
στη συνέχεια ασκείται αυτή από άλλο πρόσωπο ή από τον ίδιο το δικαιούχο, γίνεται
αντικατάσταση της άδειας.
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Άρθρο 15
Εξαιρέσεις από τη χορήγηση αδειών
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 8)
1. ∆εν απαιτείται άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου για την πώληση νωπών
αλιευτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής, σε όλη την επικράτεια, από τους αλιείς ή
τους γονείς, συζύγους και τέκνα αυτών, που µπορούν να τους αναπληρώνουν.
2. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 8 του παρόντος εφαρµόζονται και στις
περιπτώσεις αυτές.
3. Οι ανωτέρω αλιείς δικαιούνται να ασκούν το υπαίθριο εµπόριο των αλιευτικών
τους προϊόντων εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας
Αλιείας του ∆ήµου, στην οποία πιστοποιείται: α. ότι οι αλιείς είναι κάτοχοι
επαγγελµατικού αλιευτικού σκάφους εφοδιασµένου µε την προβλεπόµενη από τις
διατάξεις του Β.∆. 666/1966 άδεια, ως ισχύει.
β. το µέγεθος της ετήσιας αλιευτικής παραγωγής και
γ. δεν συντρέχουν οι δεσµεύσεις του άρθρου 24 του Ν.∆. 420/1970, ως ισχύει.
4. Η βεβαίωση αυτή θα ανανεώνεται το τελευταίο τρίµηνο του δεύτερου έτους.
5. Η κατά τόπο αρµόδια Λιµενική Αρχή καθορίζει, για λόγους τάξης - ασφάλειας
ναυσιπλοίας, το ακριβές σηµείο της πώλησης των αλιευτικών προϊόντων, εφόσον η
πώληση αυτή πραγµατοποιείται στην παραλία εκφόρτωσής τους ή µέσα από το
αλιευτικό σκάφος.

Άρθρο 16
Ύψος ανταλλάγµατος χρήσης παραχωρηθέντων χερσαίων χώρων
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 9)

1. Οι Οργανισµοί Λιµένα, τα Λιµενικά Ταµεία και ο Ε.Ο.Τ. καθορίζουν µε αποφάσεις
των αρµοδίων διοικητικών οργάνων τους το ύψος του ανταλλάγµατος για την άσκηση
πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου εντός της Ζώνης Λιµένος.
2. Όροι και προϋποθέσεις άσκησης της προαναφερόµενης δραστηριότητας (χρόνος περιοχή κ.λ.π.), καθώς και ο τρόπος καταβολής του ανταλλάγµατος θα
συµπεριλαµβάνονται στη σχετική πράξη ή απόφαση ή στο τυχόν συναπτόµενο
συµφωνητικό καθώς και στην χορηγούµενη άδεια.
3. Η παραχώρηση της χρήσης ζώνης λιµένα για την άσκηση στάσιµου υπαίθριου
εµπορίου ενεργείται κατά τις κείµενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιµένα
διατάξεις.
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Άρθρο 17
Ανάκληση άδειας
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 10)
1. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου ανακαλείται οριστικά µε αιτιολογηµένη
απόφαση του εκδότη αυτής σε περίπτωση που:
α. Εκλείψουν µεταγενέστερα οι προϋποθέσεις χορήγησής της ή διαπιστωθεί
ανακρίβεια ή αναλήθεια των κατατεθέντων δικαιολογητικών.
β. Αποβιώσει ο κάτοχος ή αποχωρήσει για οποιοδήποτε αιτία και δηλώσει εγγράφως
ότι δεν επιθυµεί πλέον την κατοχή της άδειας.
γ. Συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι (εκτέλεση έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση της
οργάνωσης και λειτουργικότητας του λιµένα κ.λ.π.).
δ. ∆ιαπιστωθεί η διάπραξη πέµπτης καθ' υποτροπή παράβασης των διατάξεων της
παρούσας απόφασης ή και των κειµένων διατάξεων που σχετίζονται µε την άσκηση
της δραστηριότητός του, µέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της πρώτης.
ε. Ο τρόπος διάθεσης των τροφίµων και ποτών γίνεται υπό συνθήκες τέτοιες που
απειλούν άµεσα τη δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 της
Α1β/8577/83 (ΦΕΚ Β 526) Υγειονοµικής ∆ιάταξης, ως ισχύει.
2. Εφόσον ο κάτοχος της άδειας υπαίθριου εµπορίου, διαπράξει καθ' υποτροπή
παραβάσεις της παρούσας απόφασης ή και των κειµένων διατάξεων που σχετίζονται
µε την άσκηση της δραστηριότητός του, ο εκδότης της άδειας, δύναται µε
αιτιολογηµένη απόφασή του, να επιβάλλει προσωρινή αφαίρεση της άδειας, ως
ακολούθως:
α. Μέχρι δέκα (10) µέρες για την τρίτη καθ' υποτροπή παράβαση µέσα σε ένα (1)
εξάµηνο από την τέλεση της πρώτης.
β. Μέχρι ένα (1) µήνα για την τέταρτη καθ' υποτροπή παράβαση µέσα σε ένα (1) έτος
από την τέλεση της πρώτης.
3. Η Λιµενική Αρχή, τα όργανα της οποίας διαπίστωσαν τις παραβάσεις, ενηµερώνει,
εφόσον το κρίνει σκόπιµο, το φορέα εκµετάλλευσης προκειµένου να προβεί στην
προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας.
4. Αντίγραφο της απόφασης ανάκλησης της άδειας υπαίθριου εµπορίου θα
κοινοποιείται στην οικεία Λιµενική Αρχή και εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων
ή και ποτών και στην οικεία Υγειονοµική Υπηρεσία.
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Άρθρο 18
Ώρες απασχόλησης - λειτουργίας
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 11)
1. Οι ηµέρες και ώρες που µπορεί να ασκεί τη δραστηριότητά του ο κάτοχος της
άδειας θα αναγράφονται στην άδεια.
2. Η Λιµενική Αρχή δύναται οποτεδήποτε να απαγορεύει για εύλογο χρονικό
διάστηµα την είσοδο και άσκηση δραστηριοτήτων υπαίθριου εµπορίου στους
χερσαίους χώρους για λόγους δηµόσιας τάξης ή ασφάλειας και οµαλής λειτουργίας
των λιµενικών εν γένει δραστηριοτήτων.
3. Τροποποίηση των ηµερών - ωρών λειτουργίας µπορεί να γίνει µε σχετική έγγραφη
καταχώρηση επί του σώµατος της άδειας.

Άρθρο 19
Υποχρεώσεις κατόχων άδειας
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 12)

1. Οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου (στάσιµου και πλανόδιου) εµπορίου είναι
υποχρεωµένοι όπως:
α. Πωλούν µόνο τα είδη που αναγράφονται στην άδεια τους και µε τα µέσα που
καθορίζονται σ' αυτήν.
β. Τηρούν το αναφερόµενο στην άδεια τους ωράριο απασχόλησης ή λειτουργίας.
γ. Ασκούν τη δραστηριότητά τους στο χώρο που καθορίζεται στην άδεια.
δ. ∆ιατηρούντα µέσα διάθεσης των προϊόντων τους σε καλή κατάσταση και σύµφωνα
µε τους όρους που έχουν τεθεί για την έκδοση της άδειας.
ε. Μη χρησιµοποιούν υγραέρια ή άλλες επικίνδυνες ή εύφλεκτες ύλες, εφόσον δεν
πληρούνται οι όροι ασφάλειας.
στ.

Συµµορφώνονται

απροφάσιστα

µε

τις

συστάσεις

και

υποδείξεις

των

εντεταλµένων οργάνων.
ζ. Τηρούν τις ισχύουσες αγορανοµικές, υγειονοµικές, φορολογικές και ασφαλιστικές,
αναφορικά µε την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, υποχρεώσεις.
η. Μη προσαρµόζουν σε σταθερό τρόπο στους χερσαίους χώρους, τραπέζια ή
πάγκους ή άλλα αντικείµενα.
θ. Τηρούν τους γενικούς ή ειδικούς όρους που τέθηκαν για την παραχώρηση του
χώρου ή την έκδοση της άδειας.
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2. Ειδικότερα όσοι ασκούν στάσιµο υπαίθριο εµπόριο είναι υποχρεωµένοι πέραν των
ανωτέρω όπως:
α. Μη καταλαµβάνουν χώρο µεγαλύτερο ή διαφορετικό από τον παραχωρηθέντα.
β. Μη παρεµποδίζουν την οµαλή λειτουργία των λοιπών δραστηριοτήτων που
αναπτύσσονται στο χερσαίο ή θαλάσσιο χώρο του λιµένα.
γ. Μεριµνούν για την καθαριότητα και καλή αισθητική εµφάνιση του χώρου που τους
έχει παραχωρηθεί και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για την αποτροπή πρόκλησης
ατυχηµάτων.
3. Όσοι ασκούν πλανόδιο υπαίθριο εµπόριο υποχρεούνται επίσης όπως:
α. Μη ασκούν τις δραστηριότητές τους επί των πλοίων, εφόσον δεν κατέχουν την
ανάλογη άδεια.
β. Συµµορφώνονται απροφάσιστα και αποµακρύνονται άµεσα από το χώρο που
βρίσκονται, σε περίπτωση που η Λιµενική Αρχή ή ο φορέας εκµετάλλευσης κρίνει ότι
παρεµποδίζουν την οµαλή λειτουργία του λιµένα.

Άρθρο 20
Άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 13)

1. Η εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών λούνα - παρκ, πιστών
αυτοκινητιδίων,

τσίρκο,

µουσικών

συναυλιών,

καλλιτεχνικών

εκδηλώσεων,

επιδείξεων και άλλων παρεµφερών δραστηριοτήτων στους χερσαίους χώρους των
Οργανισµών Λιµένων και των Λιµενικών Ταµείων επιτρέπεται κατόπιν αδείας των
υπηρεσιών αυτών, για την έκδοση της οποίας απαιτούνται επιπλέον των
προβλεποµένων από άλλες ισχύουσες διατάξεις και επιπλέον των αναφεροµένων
στο άρθρο 10 του παρόντος κατά περίπτωση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Γνωµάτευση κτηνιάτρου της αρµόδιας Κτηνιατρικής Αρχής, αν πρόκειται για
έκθεση ζώων.
β. Γνωµάτευση του Συµβουλίου "περί θεάτρων και κινηµατογράφων", αν πρόκειται
για λούνα - παρκ, τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις και λοιπές
παρεµφερείς εγκαταστάσεις.
γ. Βεβαίωση µηχανικού διπλωµατούχου ανωτάτης σχολής για την καλή εγκατάσταση
και λειτουργία των παιχνιδιών.
δ. Βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανωτάτης σχολής περί της ασφάλειας των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
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ε. Άδεια της αρµόδιας υπηρεσίας για µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15
ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967, ως ισχύει.
στ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή
ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών µέσων ότι η πτήση ή
ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισµούς της και δεν προκαλείται κίνδυνος
στην αεροπλοία.
ζ. Βεβαίωση της ∆ΕΗ και ΟΤΕ για τη µη ύπαρξη εγκαταστάσεών τους στην περιοχή
που πρόκειται για γίνει η πτήση ή ανύψωση.
η. Βεβαίωση διπλωµατούχου χηµικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των
τυχόν χρησιµοποιούµενων αερίων ή άλλων υλών.
2. Οι άδειες λειτουργίας και εγκατάστασης θα γίνονται µε την τήρηση των διατάξεων
των παραγράφων 1, 2α και β του άρθρου 9 του παρόντος. Οι άδειες αυτές µπορεί να
χορηγούνται και σε νοµικό πρόσωπο αρκεί να συντρέχουν οι προϋποθέσεις των
υποπαραγράφων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος στο όνοµα
του νοµίµου εκπροσώπου τους. Οι υποπαράγραφοι γ και δ της παραγράφου 2 του
ίδιου άρθρου δεν ισχύουν για τις άδειες του παρόντος άρθρου.

ΤMHMA

ΠΡΩΤΟ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΚΑΙ

ΣΤΑΣΙΜΟΥ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ
Άρθρο 21
Άδειες υπαιθρίου εµπορίου επί πλοίων
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 14)

1. Για την άσκηση υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου επί πλοίων
απαιτούνται άδειες οι οποίες χορηγούνται από τις κατά τόπους Λιµενικές Αρχές (Κ.
Λ/Χ - Λ/Χ - Υ/Χ).
2. Ως υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο επί πλοίων θεωρείται εκείνο που πραγµατοποιείται
µόνον στα λιµάνια είτε:
α) Με την άνοδο επί πλοίου του κατόχου της άδειας.
β) Με τη χρήση ιδιόκτητου πλωτού µέσου (λέµβου πλοιαρίου - πλοίου) το οποίο
επιτρέπεται να προσεγγίζει µέχρι δύο (2) λιµάνια.
Κατ' εξαίρεση µπορεί να χορηγηθεί άδεια για την άσκηση πλανόδιου υπαίθριου
εµπορίου µε τη χρήση πλωτού µέσου και σε πέριξ του λιµένος περιοχές όταν δεν
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δηµιουργείται πρόβληµα στην ασφάλεια ναυσιπλοίας ή προβλήµατα σε οµοειδή ή
παρεµφερή καταστήµατα ή πρατήρια στην ξηρά.
3. Ως στάσιµο υπαίθριο εµπόριο επί πλοίων θεωρείται εκείνο που πραγµατοποιείται
µόνο στα λιµάνια επί µόνιµα αγκυροβοληµένου ιδιόκτητου πλωτού µέσου (λέµβου
πλοιαρίου - πλοίου).
4. Σε αµφότερες τις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων 2 και 3 του
παρόντος άρθρου ο αιτών την άδεια δεν πρέπει να συνδέεται µε οποιοδήποτε τρόπο,
µε νόµιµα οργανωµένη επιχείρηση, πλην των περιπτώσεων διάθεσης παραδοσιακών
ειδών κατά την κρίση της Λιµενικής Αρχής.
5. Για την, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου,
άνοδο επί πλοίου κατόχου άδειας υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου απαραίτητη
προϋπόθεση είναι η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του πλοιάρχου του πλοίου.
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 8 του παρόντος έχουν ανάλογη
εφαρµογή.

Άρθρο 22
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των αδειών
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 15)
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου επί πλοίων έχουν
προσωπικό χαρακτήρα και χορηγούνται µόνο σε φυσικά πρόσωπα, εφόσον
συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος.

Άρθρο 23
Υποβαλλόµενα δικαιολογητικά
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 16)

1. Για την απόκτηση της άδειας υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου επί
πλοίων, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στη Λιµενική Αρχή εκτός από τα
δικαιολογητικά των υποπαραγράφων α, β, γ, δ, ε, η, θ και ι της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 του παρόντος και τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
α. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα των εγγράφων κυριότητας και των πιστοποιητικών
ασφαλείας (άδεια κυκλοφορίας, Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεωρήσεως, έγγραφο
εθνικότητας, κ.λπ.) των πλωτών µέσων που θα χρησιµοποιεί για την περίπτωση του
υπαίθριου εµπορίου µε τη χρήση ιδιόκτητης λέµβου, πλοίου ή πλοιαρίου.
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β. Αποδεικτικά για την εξόφληση των τυχόν οφειλοµένων λιµενικών ή άλλων τελών
από το φορέα εκµετάλλευσης.
γ. Αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύµατος της αρµόδιας ∆ΟΥ.
δ. Πιστοποιητικό εγγραφής του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα.
ε. Αποδεικτικό είσπραξης της οικείας ∆ΟΥ για την καταβολή του προβλεπόµενου
φόρου.
στ. Έγγραφες συναινέσεις των φορέων εκµετάλλευσης προκειµένου περί αδειών
υπαίθριου εµπορίου µε τη χρήση πλωτού µέσου.
2. Τα δικαιολογητικά των υποπαραγράφων γ, δ και ε της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου θα υποβάλλονται µετά την κατ' αρχήν έγκριση χορήγησης της
άδειας από τη Λιµενική Αρχή.
3. Αντίγραφα των χορηγούµενων αδειών διαβιβάζονται στους οικείους φορείς
εκµετάλλευσης και εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων ή και ποτών και στην
οικεία Υγειονοµική Υπηρεσία.

Άρθρο 24
Χρόνος ισχύος αδειών
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 17)
Οι άδειες υπαίθριου στάσιµου και πλανόδιου εµπορίου επί πλοίων ισχύουν µέχρι δύο
(2) χρόνια από την ηµεροµηνία έκδοσης τους.

Άρθρο 25
Ανανέωση ή επέκταση αδειών
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 18)
1. Για την ανανέωση της άδειας ακολουθείται η προβλεπόµενη για την εκδοσή της
διαδικασία.
2. Αιτήσεις για την επέκταση ως προς τα είδη ή τις υπηρεσίες που αποτελούν το
αντικείµενο της δραστηριότητας των κατόχων αδειών υπαίθριου (στάσιµου ή
πλανόδιου) εµπορίου επί πλοίων υποβάλλονται στο φορέα εκµετάλλευσης και στη
Λιµενική Αρχή που εξέδωσε την άδεια µε την προσκόµιση των σχετικών πρόσθετων
δικαιολογητικών. Εφόσον πρόκειται για υπαίθριο εµπόριο µε τη χρήση πλωτού
µέσου, η αίτηση για επέκταση υποβάλλεται στο φορέα εκµετάλλευσης η έγγραφη
συναίνεση του οποίου είναι απαραίτητη για την επέκταση της άδειας.
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Άρθρο 26
Τύπος και περιεχόµενο των αδειών
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 19)
Οι χορηγούµενες από τις Λιµενικές Αρχές άδειες στάσιµου ή πλανόδιου υπαίθριου
εµπορίου θα έχουν τον τύπο και το περιεχόµενο που κατά το άρθρο 13 του παρόντος
καθορίζεται, µε εξαίρεση την καταχώρηση στοιχείων που δεν αφορούν τις άδειες
άσκησης υπαίθριου εµπορίου επί πλοίων. Αντίθετα θα καταχωρούνται επιπλέον:
α. Σε άδειες στάσιµου υπαίθριου εµπορίου επί πλοίων, το όνοµα, ο λιµένας και ο
αριθµός νηολογίου ή λεµβολογίου και η ακριβής θέση στο λιµένα του σκάφους που
χρησιµοποιείται.
β. Σε άδειες πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου µε τη χρήση ιδιόκτητου πλωτού µέσου,
το όνοµα, ο λιµένας και αριθµός νηολογίου ή λεµβολογίου και οι λιµένες προσέγγισης
του σκάφους.

Άρθρο 27
Αναπλήρωση των κατόχων
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 20)

1. Η προσωρινή ή µόνιµη αναπλήρωση των κατόχων αδειών πλανόδιου υπαίθριου
εµπορίου µε άνοδο επί πλοίων µπορεί να γίνει, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο
άρθρο 14 του παρόντος, µε την υποβολή δικαιολογητικών στη Λιµενική Αρχή.
2 . Ανάλογη εφαρµογή θα γίνεται και για προσωρινή ή µόνιµη αναπλήρωση κατόχων
αδειών πλανόδιου εµπορίου µε τη χρήση ιδιόκτητων σκαφών ή αδειών στάσιµου
εµπορίου επί πλοίων.

Άρθρο 28
Εξαιρέσεις από τη χορήγηση αδειών
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 21)

Τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρµογή για τους αλιείς
που ασκούν το εµπόριο των νωπών αλιευτικών τους προϊόντων από τα σκάφη τους.
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Άρθρο 29
Ανάκληση άδειας - Ωράριο απασχόλησης και λειτουργίας - Υποχρεώσεις των
κατόχων των αδειών
(ΚΥΑ Φ.3131/17/96 άρθρο 22)

1. Τα οριζόµενα στα άρθρα 17, 18 και 19 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρµογή
πλην των οριζοµένων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 17 αυτού.
2. Οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εµπορίου µε άνοδο επί πλοίων, δεν επιτρέπεται να
ασκούν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια του πλου, έστω και αν ταξιδεύουν
µε αυτά.
3. Τα σκάφη που χρησιµοποιούνται για την άσκηση του υπαίθριου εµπορίου, θα
πρέπει να φέρουν τα προβλεπόµενα για τις κείµενες διατάξεις πιστοποιητικά
ασφαλείας.
4. Αποδεικτικά που αναφέρονται στην ασφαλή διακυβέρνηση του σκάφους
(αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας, άδειες χειριστού ταχυπλόου σκάφους) και τη
σύνθεση του πληρώµατος (ναυτολόγιο) πρέπει να φέρονται επί του σκάφους,
εφόσον απαιτούνται.

ΤMHMA

ΠΡΩΤΟ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΥ ΚΑΙ

ΣΤΑΣΙΜΟΥ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΙΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ Α∆ΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ

ΚΑΙ

ΑΛΛΕΣ

ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 30
Άδειες για Ψυχαγωγικά Παιχνίδια και Παρεµφερείς ∆ραστηριότητες
(Π.∆.12/2005 άρθρο 1 και 6)
1. Κατ’ εξαίρεση της διάταξης του άρθρου 1 του παρόντος, οι άδειες άσκησης
υπαίθριου εµπορίου σχετικές µε ψυχαγωγικά παιχνίδια, (λούνα - πάρκ, πίστες
αυτοκινητιδίων, τσίρκο) και άλλες παρεµφερείς δραστηριότητες οι σχετικές άδειες
µπορούν

να

χορηγούνται

σε

νοµικά

πρόσωπα,

εφόσον

οι

απαιτούµενες

προϋποθέσεις, συντρέχουν στο πρόσωπο του νοµίµου εκπροσώπου τους.
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2. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών
παιχνιδιών, λούνα πάρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, µουσικών συναυλιών,
επιδείξεων και

άλλων

καλλιτεχνικών

εκδηλώσεων,

απαιτούνται

πλέον

των

προβλεποµένων από τις διατάξεις Νόµων και πλέον των αναφεροµένων στο άρθρο 1
του παρόντος κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Γνωµάτευση κτηνιάτρου της αρµόδιας οργανικής µονάδας Κτηνιατρικής της
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονοµικής
καταλληλότητας των ζώων.
β) Γνωµάτευση του Συµβουλίου «περί θεάτρων και κινηµατογράφων», αν πρόκειται
για λούνα - πάρκ, τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το
ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεµφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την
καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισµού.
γ) Βεβαίωση µηχανικού διπλωµατούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση
και λειτουργία των παιχνιδιών.
δ) Βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
ε) Βεβαίωση διπλωµατούχου χηµικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των
τυχόν χρησιµοποιουµένων αερίων ή άλλων υλών.
στ) Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Γενική
Γραµµατεία Βιοµηχανίας) για µηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων
κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α' 216), ως ισχύει.
ζ) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή
ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών µέσων ότι η πτήση ή
ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισµούς της, και στους εν γένει κανόνες
ασφαλείας του εναερίου χώρου.
η) Βεβαίωση της ∆ΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή
που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.
3. Όσον αφορά τη διαδικασία χορήγησης άδειας υπαιθρίου εµπορίου µε αντικείµενο
ψυχαγωγικά παιγνίδια και παρεµφερείς δραστηριότητες, τα στοιχεία της ως άνω
άδειας και την αναπλήρωση διακιούχου φυσικού προσώπου εφαρµόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 4 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σχέδιο Π.∆.

44

ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 31
Άδειες: δικαιούχοι - πινακίδες
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 1, Π.∆. 116/2008 άρθρο 1, ν.3769/2009 άρθρο 17, ΚΥΑ Κ1164/2011 άρθρο 2)
1. Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, που έχουν την
ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους -µέλους της ΕΕ, οι οµογενείς
Βορειοηπειρώτες, οι οµογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣ∆ ή την
περιοχή του Πόντου, οι Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα
δηµοτολόγια των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας και οι υπήκοοι
τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα νόµιµα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά
τα τελευταία πέντε έτη και κατέχουν την προβλεπόµενη από το π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ
160 Α') απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής επί µακρόν
διαµένοντος, καθώς και οι Πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι
αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών που προβλέπονται από την παρ. 2 του
άρθρου 2 του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ 12 Α') για τα µέλη τους. Οι ανωτέρω, µετά την
απόκτηση της άδειας, θεωρούνται επαγγελµατίες ή παραγωγοί πωλητές λαϊκών
αγορών.
2. Οι δικαιούχοι των αδειών πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος.
3. Καθιερώνονται δύο τύποι άδειας:
Α. Ειδική άδεια µε την ονοµασία «Α∆ΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ», η οποία έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλογράµµου ύψους 0,11 µ. και
πλάτους 0,08 µ., χρώµα γαλάζιο και φέρει τα εξής στοιχεία:
α.α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια, τον αριθµό µητρώου πωλητή µε ηλεκτρονική
σήµανση και την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας.
β.β) Τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
γ.γ) Την κατηγορία της επαγγελµατικής άδειας.
δ.δ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια ∆.Ο.Υ. του κατόχου.
ε.ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθµό µητρώου του κατόχου.
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στ.στ) Τις λαϊκές αγορές και την ηµέρα της εβδοµάδας που παρέχεται στον κάτοχο
της άδειας το δικαίωµα πώλησης. Στην άδεια περιλαµβάνονται µεταγενέστερες
µεταβολές στοιχείων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή.
ζ.ζ) Φωτογραφία του κατόχου σφραγισµένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια. Β.
Ειδική άδεια µε την ονοµασία «Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ»,
η οποία έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλογράµµου ύψους 0,14 µ. και πλάτους
0,20 µ., χρώµα πράσινο και φέρει τα εξής στοιχεία:
α.α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ηµεροµηνία έκδοσης και ανανέωσης
της άδειας.
β.β) Τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
γ.γ) Τον αριθµό µητρώου πωλητή µε ηλεκτρονική σήµανση.
δ.δ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια ∆.Ο.Υ. του κατόχου.
ε.ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθµό µητρώου του κατόχου.
στ.στ) Τις λαϊκές αγορές και την ηµέρα της εβδοµάδας που παρέχεται στον κάτοχο
της άδειας το δικαίωµα πώλησης, καθώς και κάθε µεταγενέστερη µεταβολή των
στοιχείων αυτών.
ζ.ζ) Φωτογραφία του κατόχου σφραγισµένη από το φορέα που εκδίδει την άδεια.
η.η) Τα παραγόµενα είδη και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να
διατεθούν κατά το χρονικό διάστηµα για το οποίο η άδεια ισχύει.
θ.θ) Τις προσκοµιζόµενες προς διάθεση ποσότητες προϊόντων κάθε συγκεκριµένη
ηµέρα λειτουργίας της λαϊκής. Για το σκοπό αυτό φέρει τον αναγκαίο αριθµό
φύλλων και είναι δυνατή η προσθήκη νέων.
4. ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ
Καθιερώνεται για τους κατόχους αδειών η υποχρεωτική ανάρτηση µεταλλικής
πινακίδας (διαστάσεων 0,25µ.Χ 0,30µ.) σε εµφανές µέρος του σηµείου πώλησης
(πάγκου). Στην πινακίδα αναγράφονται µε ευδιάκριτα στοιχεία τα εξής:
1) Το ονοµατεπώνυµο
2) Η ιδιότητα του κατόχου αυτής (επαγγελµατίας - παραγωγός).
3) Ο αριθµός µητρώου πωλητή
4) Η περιοχή παραγωγής των προϊόντων από τους κατόχους αδειών παραγωγού.
5) Αναλυτικά για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας οι περιοχές των λαϊκών αγορών
στις οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του ο κάτοχος της άδειας.
6) Οι πωλητές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, αναρτούν πινακίδα µε διακριτικό
χρώµα ανοικτό πράσινο.
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Άρθρο 32
Επαγγελµατικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 2, Π.∆. 116/2008 άρθρο 2, ν.3769/2009 άρθρο 17, ΚΥΑ Κ1164/2011 άρθρα 2 & 4)

Α) Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται µία µόνο άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών
αγορών (επαγγελµατική άδεια).
1. Η επαγγελµατική άδεια χορηγείται για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο
κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο
Εµπόριο»4.
2. ∆ικαιούχοι είναι τα πρόσωπα της παρ. 6 του άρθρου 11 του Νόµου .......
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που
αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»5. Απαγορεύεται οι δικαιούχοι, κατά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας, να ασκούν άλλη
επαγγελµατική δραστηριότητα ή να είναι συνταξιούχοι εξ ιδίου δικαιώµατος (λόγω
γήρατος ή αναπηρίας) από οποιοδήποτε φορέα.
3. Απαγορεύεται οι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας να αποκτούν εισοδήµατα από
οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα.
4. Η επαγγελµατική άδεια δεν έχει ηµεροµηνία λήξης.
Οι επαγγελµατικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, θεωρούνται κάθε τρία (3) έτη, µε
πράξεις των οικείων υπηρεσιών των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην
των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και των οικείων περιφερειακών συµβουλίων
για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
Η θεώρηση πραγµατοποιείται αυθηµερόν ατελώς, από τις Υπηρεσίες των
Οργανισµών

Λαϊκών

Αγορών

Αθηνών-Πειραιώς

και

Θεσσαλονίκης,

κατά

περίπτωση ή από τις αρµόδιες σε θέµατα λαϊκών αγορών Υπηρεσίες των λοιπών
περιφερειών της χώρας.
Με αποφάσεις των ανωτέρω υπηρεσιών καθορίζονται, ο τόπος και ο τρόπος
υποβολής (αυτοπρόσωπη ή δια µέσου αντιπροσώπου) και η προθεσµία θεώρησης,
η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα πέντε (15) ηµερών και µεγαλύτερη
του ενός (1) µηνός. Οι αποφάσεις αυτές τοιχοκολλούνται στα καταστήµατα των
4
5

στο άρθρο 7 του ν.2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.3377/2005
της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν.2323/1995.
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ανωτέρω φορέων, δηµοσιεύονται σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες ή σε
δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες αντίστοιχα και κοινοποιούνται µε απόδειξη στις
Οµοσπονδίες και τους Συλλόγους των Επαγγελµατιών πωλητών.
Για τη θεώρηση, οι πωλητές κάτοχοι επαγγελµατικών αδειών υποβάλλουν, εντός
της προθεσµίας που ορίζει η απόφαση τις παρακάτω βεβαιώσεις:
α) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας ∆.Ο.Υ «περί µη οφειλής
φόρου επιτηδεύµατος».
β) Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα «περί καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών».
Σε περίπτωση µη θεώρησης της επαγγελµατικής άδειας, µε υπαιτιότητα του
αδειούχου, εντός (10) δέκα εργάσιµων ηµερών από την εκπνοή της καθορισµένης
προθεσµίας, η άδεια ανακαλείται προσωρινά, µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,
αντίστοιχα για τις Λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών
ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας
Θεσσαλονίκης, και του οικείου περιφερειακού συµβουλίου για τις Λαϊκές Αγορές των
λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας.
Εάν κατά τη διάρκεια της προσωρινής ανάκλησης του ενός (1) µηνός, ο
ενδιαφερόµενος προσκοµίσει τις ανωτέρω βεβαιώσεις, η άδεια θεωρείται και τίθεται
εκ νέου σε ισχύ, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Εάν

παρέλθει

και

η

προθεσµία

της

προσωρινής

ανάκλησης,

χωρίς

ο

ενδιαφερόµενος να προσκοµίσει τις ανωτέρω βεβαιώσεις η άδεια του χορηγείται για
το εναποµείναν χρονικό διάστηµα της συµπλήρωσης των έξι (6) µηνών από την
εκπνοή της καθορισµένης αρχικής προθεσµίας θεώρησης.
Η άδεια ανακαλείται οριστικά µε αποφάσεις των φορέων του παρόντος εδαφίου και
δεν επιτρέπεται η θεώρησή της, µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από την εκπνοή της
καθορισµένης προθεσµίας.
Β) ∆ιαδικασία χορήγησης αδειών
Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών,
τηρούν τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του
Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας
που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»6, υποβάλλουν δε τις αιτήσεις τους µέσα στην
προθεσµία που καθορίζεται µε την οικεία προκήρυξη, στην τριµελή επιτροπή την
οποία συγκροτεί µε απόφαση του, για µεν τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής
(πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
6

των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995.
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περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, για δε τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της
χώρας ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης της οικείας
Περιφέρειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών
ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας
Θεσσαλονίκης, και µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας αντίστοιχα,
εγκρίνονται οι επιλεγέντες ως δικαιούχοι επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών
αγορών, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11
του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»7.
Οι άδειες χορηγούνται από τις οικείες Υπηρεσίες των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών
Αθηνών-Πειραιά ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και τις αρµόδιες σε θέµατα λαϊκών
αγορών Υπηρεσίες των οικείων ∆ήµων της Χώρας, κατά περίπτωση.
Η διοικητική διαδικασία της χορήγησης άδειας µπορεί να διεκπεραιώνεται και µέσω
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη
διεκπεραίωση της διαδικασίας συµπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο
περιλαµβάνει

όλα

τα

απαιτούµενα

δικαιολογητικά

που

αναφέρονται

στην

παράγραφο Γ του παρόντος άρθρου. Το έντυπο επισυνάπτεται στο παρόν και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του.
Γ). Απαιτούµενα δικαιολογητικά: Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση
µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν ότι δε θα
ασκούν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα πλην εκείνης του επαγγελµατία πωλητή
λαϊκών αγορών.
Μαζί µε την αίτηση τους οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να υποβάλουν:
α) στοιχεία αποδεικτικά της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτηση τους και
ειδικότερα:
1) Οι άνεργοι κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.∆ που δεν έχει λήξει ή βεβαίωση της οικείας
∆.Ο.Υ περί µη άσκησης εµπορικής δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης
της αίτησης ή θεωρηµένο βιβλιάριο του Ο.Γ.Α ή βεβαίωση ασφαλιστικής
ενηµερότητας του Ο.Γ.Α.
2)

Οι

υπάλληλοι

πωλητών

λαϊκών

αγορών

πιστοποιητικό

ασφαλιστικής

ενηµερότητας που να αποδεικνύει τουλάχιστον τριετή εργασία στη θέση υπαλλήλου
πωλητή λαϊκών αγορών.

7

των παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995.
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3) Οι πλανόδιοι έµποροι πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας και αντίγραφο
νόµιµα εκδοθείσας άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου.
4) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς µε τρία παιδιά,
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5) Οι ανάπηροι πιστοποιητικό αναπηρίας.
6) Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή οι γονείς ατόµων µε ειδικές ανάγκες (νοητική
υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης),
πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.
7) Οι οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οι οµογενείς παλιννοστούντες που
προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο αντίγραφο επικυρωµένο του
ειδικού δελτίου ταυτότητας οµογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη.
8) Τα πρόσωπα που ασκούσαν εµπορία κατά κύριο επάγγελµα και αδυνατούν να
συνεχίσουν για νοµικούς και οικονοµικούς λόγους την άσκησή της, κάθε τύπου
αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ότι βρίσκονται σε κατάσταση
αδυναµίας συνέχισης της δραστηριότητας.
9. Οι Έλληνες τσιγγάνοι POM επικυρωµένο αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής
ταυτότητας και βεβαίωση εγγραφής στο δηµοτολόγιο οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης της χώρας.
β) αντίγραφα φορολογικής δήλωσης και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών
σηµειωµάτων της ∆ΟΥ για τα εισοδήµατα της τελευταίας τριετίας του/της
ενδιαφεροµένου/ ης, του συζύγου και των προστατευόµενων µελών] ή υπεύθυνη
δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ περί µη υποχρέωσης υποβολής
φορολογικής δήλωσης.
γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου να αποκτήσει την άδεια ότι δεν ασκεί
άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα.
∆) Κατηγορίες επαγγελµατικών αδειών - Πωλούµενα είδη:
1. Οι επαγγελµατικές άδειες διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα µε το
αντικείµενο εµπορίας:
α.α οπωρολαχανικών - αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του
παραγωγού - κοµµένων ανθέων.
β.β. βιολογικών νωπών, µεταποιηµένων και τυποποιηµένων αγροτικών προϊόντων,
πιστοποιηµένων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήµα
αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων.
γγ. ειδών κυλικείου (σύµφωνα µε τις ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις).
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δδ. ειδών ένδυσης- νεωτερισµών- φο µπιζού- λευκών ειδών- ψιλικών καθώς και
ειδών υπόδησης- δερµάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια).
εε. ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα σε στερεά ή υγρή µορφή)- χαρτί ατοµικής ή
οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρπών, µελιού, ζαχαρωδών προϊόντων,
τυποποιηµένου κοµµένου καφέ.
στ.στ. Ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλησιαστικών ειδών καθώς
και ειδών παντοπωλείου (µη εδώδιµα).
ζ.ζ. κατεψυγµένων ειδών αλιείας-αλιευµάτων, λαχανικών.
η.η. νωπών πουλερικών, κουνελιών, προϊόντων κρέατος. Η πώληση των ειδών
αυτών επιτρέπεται αποκλειστικώς σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν εκτός των
Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής
Αττικής και Ανατολικής Αττικής), αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αθηνών-Πειραιώς, σε ειδικά διασκευασµένα αυτοκινούµενα οχήµατα σύµφωνα µε τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Οι κάτοχοι αυτών των οχηµάτων προσκοµίζουν κάθε
έτος βεβαίωση περί της καταλληλότητας των οχηµάτων χορηγούµενη από την αρχή
που εξέδωσε την άδεια καταλληλότητας του οχήµατος.
θ.θ. νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης-γλυκέων υδάτων-ιχθυοκαλλιέργειας).
ι.ι. µέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες)
ια.ια ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκοµικής (πήλινες- πλαστικές
γλάστρες - χώµα) - καλλωπιατικών φυτών - πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτάρια
κηπευτικών,

δενδρυλλίων

οπωροφόρων,

αµπέλου).

Ειδικά

η

πώληση

πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται µόνο από τους πωλητές που πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985, ως ισχύει, και των υπουργικών
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του.
Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελµατικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί µόνο είδη µιας
από τις παραπάνω κατηγορίες.
Σε κάθε περίπτωση, το 90% του αριθµού των αδειών οι οποίες χορηγούνται πρέπει
να έχουν ως αντικείµενο την πώληση προϊόντων γης (στα οποία περιλαµβάνονται
και τα άνθη) αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.
2. Με απόφαση του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αθήνας-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής
(πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή το οικείο δηµοτικό συµβούλιο,
για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, δύναται, για
την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού:
α) να επιτρέπει σε κάτοχο επαγγελµατικής άδειας την πώληση ειδών περισσοτέρων
κατηγοριών
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β) να τροποποιεί ή να συµπληρώνει τη χορηγηθείσα άδεια ως προς τα προς
πώληση είδη, τα οποία µπορεί να ανήκουν σε περισσότερες κατηγορίες
γ) να επιτρέπει την αλλαγή της κατηγορίας της χορηγηθείσας άδειας ως προς τα
πωλούµενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι το 90% των χορηγηθεισών αδειών θα
εξακολουθούν να έχουν ως αντικείµενο την πώληση προϊόντων γης (στα οποία
περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας
Ε) Μεταβίβαση αδειών, αλλαγή θέσεων, χορήγηση αδειών σε συγγενικά πρόσωπα:
1. Με απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς ή
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των
περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα,

ή µε απόφαση του οικείου

δηµοτικού συµβουλίου, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων
της χώρας, επιτρέπεται:
α) η µεταβίβαση επαγγελµατικών αδειών σε συγγενείς του κατόχου εφόσον
πληρούν τις προϋποθέσεις κτήσης της άδειας των εδαφίων 1, 2, και 3 της παρ. Α
του παρόντος άρθρου, εξ αίµατος µέχρι δευτέρου βαθµού και στον ή στη σύζυγο και
συγγενείς εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού, έπειτα από αίτηση του κατόχου της
άδειας και µε την προϋπόθεση ότι είναι αδειούχος επί ένα (1) τουλάχιστον έτος.
β) σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ανίατης ασθένειας που βεβαιώνεται από τις
αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές του ασφαλιστικού του φορέα), καθώς και σε
περίπτωση συνταξιοδότησης του αδειούχου από οποιαδήποτε αιτία και εφόσον ο
αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων του προηγούµενου εδαφίου α, η
οριστική µεταβίβαση της άδειας σε δηλωµένο υπάλληλο, µε πενταετή τουλάχιστον
συνεχή εργασία στον αδειούχο,

αποδεικνυόµενης από πιστοποιητικό του

οργανισµού ασφάλισης.
2. α). Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου κατόχου επαγγελµατικής άδειας, ανεξάρτητα
από το χρόνο κατοχής της άδειας, είναι δυνατόν, µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έπειτα από γνώµη του ∆.Σ. του
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις
λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής
Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, ή µε
απόφαση

του

Γενικού

Γραµµατέα

Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης

της

οικείας

Περιφέρειας, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας,
να χορηγηθεί άδεια σε ένα από τα πρόσωπα του παραπάνω εδαφίου 1 α. της
παρούσας παραγράφου και κατά σειρά προτεραιότητας στο σύζυγο, τα τέκνα, τους
γονείς και τα αδέλφια. Η άδεια χορηγείται µετά από αίτηση των δικαιουµένων, κατά
την προαναφερόµενη σειρά προτεραιότητας, προσώπων. Σε περίπτωση που
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περισσότερα δικαιούµενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση και έχουν την ίδια σειρά
προτεραιότητας, επιλέγεται ο δικαιούχος µε κλήρωση, η οποία διενεργείται ενώπιον
όλων των ενδιαφεροµένων. Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας
έξι µηνών από το θάνατο του αδειούχου.
β) Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που δικαιούνται την άδεια κατά
την ως άνω σειρά προτεραιότητας, γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από δηµόσια Αρχή.
Σε περίπτωση παρέλευσης της αποκλειστικής προθεσµίας των έξι µηνών χωρίς την
υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας εκ µέρους των προσώπων που δικαιούνται
την άδεια λόγω θανάτου του κατόχου της, η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως.
γ) Σε περίπτωση αναπηρίας του αδειούχου, η άδεια µπορεί να µεταβιβαστεί
προσωρινά σε ένα από τα πρόσωπα του εδαφίου 1α της παρούσας παραγράφου,
κατ' επιλογήν του αδειούχου, µέχρις αποκαταστάσεως της υγείας του. Η αναπηρία
και ο χρόνος διάρκειας της βεβαιώνεται από τις αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές
του ασφαλιστικού του φορέα. Αν εξαιτίας της αναπηρίας του ο αδειούχος δεν µπορεί
να προβεί σε δήλωση βουλήσεως, η προσωρινή µεταβίβαση γίνεται κατά σειράν
προτεραιότητας στο σύζυγο, τα τέκνα ή αν δεν υπάρχουν ή δεν επιθυµούν ή δεν
έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, στους γονείς και τα αδέλφια και αν δεν
υπάρχουν και αυτοί ή δεν επιθυµούν ή δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα,
η προσωρινή µεταβίβαση µπορεί να γίνεται σε άλλα πρόσωπα κατά σειρά
συγγένειας.
δ) Η προσωρινή µεταβίβαση διαρκεί όσο διαρκεί και η βεβαιωµένη αναπηρία του
κατόχου της άδειας.
ε) Αν ο αδειούχος δεν προβεί σε προσωρινή µεταβίβαση της άδειας ή αν δεν
υπάρχει ή δεν επιθυµεί τη µεταβίβαση κάποιο από τα δικαιούµενα ως άνω
πρόσωπα, η άδεια παραµένει ανενεργής επί τριετία. Μετά την πάροδο της τριετίας η
άδεια ανακαλείται. Αν µεταγενέστερα εκλείψει η αναπηρία και ο τέως αδειούχος δεν
δικαιούται αναπηρική σύνταξη από το φορέα κύριας ασφάλισης, αυτοδικαίως
αναβιώνει η άδεια του και τοποθετείται σε αγορά που υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις.
στ) Η µεταβίβαση άδειας επιτρέπεται µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα
οριζόµενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 και στην παρ. Α, εδάφια 1, 2, 3 και 4 του
άρθρου 32, µε εξαίρεση την προσωρινή µεταβίβαση για λόγους αναπηρίας.
3. Αµοιβαία αλλαγή θέσεων µεταξύ κατόχων επαγγελµατικών αδειών, µέσα στην ίδια
λαϊκή αγορά, εγκρίνεται µε απόφαση, του ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας
Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής)
και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης,
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συµβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
Απαγορεύεται η αµοιβαία αλλαγή θέσεων, αν τουλάχιστον ένας από τους αδειούχους
είναι άνω των 60 ετών. Σε περίπτωση αµοιβαίας αλλαγής θέσεων, οι κάτοχοι των
αδειών οφείλουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους για τα επόµενα τρία χρόνια.
Σε αντίθετη περίπτωση η αµοιβαία αλλαγή θέσεων ανακαλείται.
4. Νέα Επαγγελµατική άδεια δεν δικαιούνται:
α) Ο πωλητής, ο οποίος µεταβιβάζει την άδεια του.
β) Ο πωλητής που αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης, γήρατος ή αναπηρίας.

5. Επαγγελµατίας πωλητής, ο οποίος µε αίτηση του παραιτείται της άδειας του,
διαγράφεται οριστικά µε απόφαση, του ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας
Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής)
ή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, ή, των οικείων δηµοτικών συµβουλίων,
για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, και δεν
δικαιούται νέα άδεια.
6. Οι Οργανισµοί Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τις
Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής
Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης
αντίστοιχα, έχουν δικαίωµα να µην εισπράττουν τις οικονοµικές υποχρεώσεις των
κατόχων επαγγελµατικής άδειας πωλητών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν οι
κάτοχοι αυτοί δεν προσέρχονται, αδικαιολόγητα, στις λαϊκές αγορές αυτοπροσώπως
για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο (2) µηνών και βεβαιώνεται τούτο µε εκθέσεις
των αρµόδιων υπαλλήλων.

Άρθρο 33
Παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 3, Π.∆. 116/2008 άρθρο 3, ΚΥΑ Κ1-164/2011 άρθρο 2)
1. ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ.
Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Α∆ΕΙΑ) δικαιούνται:
α) Τα φυσικά πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 31 του παρόντος, παραγωγοί
πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και
ιχθυοκαλλιέργειας, τα οποία ανήκουν ειδικότερα σε µία από τις επόµενες
κατηγορίες, κατά την έννοια της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και είναι αγρότες-αυτοκαλλιεργητές, δηλαδή
ασχολούνται προσωπικά µε την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή µισθωµένης ή αλιείς ή
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υδατοκαλλιεργητές ή ιχθυοκαλλιεργητές, καθώς και τα πρόσωπα πού συµβάλλουν
από κοινού µε τον κάτοχο γεωργικής εκµετάλλευσης, έχουν µε αυτόν σχέση
συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού
και τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήµατός τους προέρχεται από
γεωργική εκµετάλλευση. Εισοδήµατα πού προέρχονται από την εκµετάλλευση
ακινήτων δεν λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του εισοδήµατος σύµφωνα µε
τα παραπάνω και δεν δηµιουργούν κώλυµα για τη χορήγηση της παραγωγικής
άδειας.
Οι νέοι αγρότες (νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα) που δεν έχουν υπερβεί το
40ο έτος ηλικίας, δεν απαιτείται, να αποκοµίζουν από την απασχόλησή τους σε
αγροτική εργασία το 50% του εισοδήµατός τους, για τα δύο (2) πρώτα συνεχή έτη.
β) Οι Πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες
παραγωγών, προκειµένου να διακινήσουν προϊόντα µελών τους, που δεν κατέχουν
παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.
Οι Πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες
παραγωγών δικαιούνται παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, ίσων σε
αριθµό µε τον αριθµό των µελών τους. Οι άδειες χορηγούνται µε την προϋπόθεση
ότι τα µέλη τους είναι αγρότες, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο α της παρ. 1
του παρόντος άρθρου, και ότι δεν κατέχουν άλλη άδεια πωλητή. Η άδεια εκδίδεται
στο όνοµα της Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης
οµάδας παραγωγών και σ' αυτήν αναγράφονται πλήρη τα στοιχεία του καλλιεργητή
παραγωγού, καθώς και του εξουσιοδοτηµένου φυσικού προσώπου (υπαλλήλου)
που θα διενεργεί τις πωλήσεις µε την επισήµανση ότι αυτός είναι υπεύθυνος, για
την τήρηση των προβλεποµένων στο παρόν διάταγµα όρων λειτουργίας της αγοράς
και την υπογραφή των εγγράφων που αφορούν ελέγχους των αρµοδίων ελεγκτικών
οργάνων.
Επιτρέπεται η αλλαγή του εξουσιοδοτηµένου φυσικού προσώπου (υπαλλήλου) της
Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας
παραγωγών, µια φορά µέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας, έπειτα από αίτηση της
Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας
παραγωγών και έγκριση της αρχής που χορηγεί την άδεια. Η αλλαγή του
εξουσιοδοτηµένου φυσικού προσώπου (υπαλλήλου), χωρίς την έγκριση της αρχής
αποτελεί λόγο οριστικής ανάκλησης της άδειας.
γ) Κάθε παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο δικαιούται µια µόνο παραγωγική άδεια
για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, η οποία ισχύει για έξι (6) µήνες και
ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα, περισσότερες φορές. Για τα προϊόντα που
παράγονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όπως ελιές, αυγά, κρεµµύδια, σκόρδα
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ξερά, όσπρια, µέλι, αφεψήµατα, µήλα, αχλάδια, πατάτες, λάδι, κρασί, η σχετική
άδεια ισχύει για δώδεκα (12) µήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστηµα,
περισσότερες φορές.
Οι

χορηγούµενες

στις

Πρωτοβάθµιες

Συνεταιριστικές

Οργανώσεις

ή

τις

αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών άδειες έχουν ισχύ έξι (6) µηνών και
ανανεώνονται για ίσο χρονικό διάστηµα, περισσότερες φορές.
δ) Ο παραγωγός, κατά το χρόνο ισχύος της παραγωγικής του άδειας, δύναται, για
διαφορετικές ηµέρες της εβδοµάδας, να διαθέτει τα προϊόντα του σε λαϊκές αγορές
της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και
Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης ή σε λαϊκές
αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας. Επιλέγει, µε αίτησή τουστην οποία επισυνάπτεται και αντίγραφο της βεβαίωσης της Τριµελούς Επιτροπής
της παρ. 6 του παρόντος άρθρου- τις ηµέρες µε τις αντίστοιχες λαϊκές αγορές, οι
οποίες αναγράφονται και θεωρούνται µε τις τυχόν µεταβολές, στο ενιαίο για όλη την
επικράτεια έντυπο της άδειας, µε τον τίτλο «Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ», από το φορέα στην περιφέρεια του οποίου ανήκουν οι λαϊκές αγορές
στις οποίες επιθυµεί να διαθέτει τα προϊόντα του και να ασκεί την δραστηριότητά
του. Τοποθετείται σε θέσεις των λαϊκών αγορών από τον φορέα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 41 του παρόντος π.δ.
ε) Αλλαγή των λαϊκών αγορών της ίδιας περιφέρειας ή διαφορετικών περιφερειών,
επιτρέπεται µόνο µετά την πάροδο των έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος ή
ανανέωσης της άδειας. Στην ίδια περιφέρεια και µέσα στην ίδια οµάδα αγορών,
σύµφωνα µε την ταξινόµηση των οικείων Οργανισµών λαϊκών αγορών ή των
οικείων περιφερειών, επιτρέπεται η αλλαγή της λαϊκής αγοράς, κατά την περίοδο
ισχύος της άδειας, µε αίτηση του κατόχου.
2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α∆ΕΙΩΝ.
Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας υποβάλλουν αιτήσεις µε τα
δικαιολογητικά της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, στους Οργανισµούς Λαϊκών
Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, εφόσον κατοικούν ή
διαµένουν µόνιµα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής (πλην των
περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ή στον οικείο ∆ήµο εφόσον
κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα στα διοικητικά όρια µιας εκ των υπολοίπων
περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
Η άδεια χορηγείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή από τις
Υπηρεσίες του Οργανισµού, έπειτα από εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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και από τα οικεία δηµοτικά συµβούλια για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της
χώρας.
Οι παραγωγικές άδειες που εκδόθηκαν πριν την ισχύ από τις 19.8.2005,
εξακολουθούν να ανανεώνονται, µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν.
3.

ΟΙ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ

Α∆ΕΙΕΣ

ΑΝΑΛΟΓΑ

ΜΕ

ΤΑ

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ

ΚΑΙ

∆ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ, ως εξής:
α) αβγών σφραγισµένων µε τον διακριτικό αριθµό του παραγωγού.
β) ανθέων.
γ)

καλλωπιστικών

φυτών-Πολλαπλασιαστικού

υλικού

(φυτάρια

κηπευτικών,

καλλωπιστικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου) - χώµατος (που δεν έχει
υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία)
δ) ελιών που δεν έχουν υποστεί Βιοµηχανική επεξεργασία.
ε) κρασιού τυποποιηµένου σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία.
στ) ελαιολάδου τυποποιηµένου σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 275610/30.10.2003
(1616/Β') κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ζ) µελιού τυποποιηµένου σύµφωνα µε την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία.
η) ξηρών καρπών, στη φυσική τους κατάσταση (που δεν έχει υποστεί βιοµηχανική
επεξεργασία)
θ) οπωρολαχανικών.
ι) οσπρίων χύµα (φασόλια, φακές κ.τ.λ.)
ια) πουλερικών-κουνελιών. Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται αποκλειστικά
σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν εκτός των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας
Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής
Αττικής), αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς. Η
πώληση επιτρέπεται µε την προϋπόθεση ότι δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες
διατάξεις.
ιβ)

αγροτικών

προϊόντων

παραδοσιακής

οικοτεχνίας

µεταποιηµένων-

συσκευασµένων και τυποποιηµένων (π.χ µαρµελάδες, γλυκά του κουταλιού,
προϊόντων τοµάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί), προερχοµένων από πρώτες ύλες
πρωτογενούς παραγωγής του ιδίου του παραγωγού και βοτάνων-αρτυµάτων πού
δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία.
ιγ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης-γλυκέων υδάτων- ιχθυοκαλλιέργειας).
ιδ) λοιπών αγροτικών προϊόντων στη φυσική τους κατάσταση.
Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών δύνανται να διαθέτουν προϊόντα περισσότερων
της µιας εκ των παραπάνω περιπτώσεων, µε την προϋπόθεση ότι θα
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προσκοµίσουν για κάθε περίπτωση, την προβλεποµένη στην παρ. 6 του παρόντος
άρθρου βεβαίωση της τριµελούς επιτροπής.
4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο ενδιαφερόµενος παραγωγός της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποβάλλει αίτηση
µε τη µορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να δηλώνει ότι:
1) ασχολείται προσωπικά µε την παραγωγή ή από κοινού συµβάλλουν στην
παραγωγή πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού
ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού και ο/ η σύζυγος
2) ο ίδιος ή κάποιο από τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειας δεν έχει
επαγγελµατική ή παραγωγική άδεια για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή άδεια για
υπαίθριο εµπόριο (στάσιµο - πλανόδιο) ή ότι πρόσωπα που συµβάλλουν από
κοινού µε αυτόν στην παραγωγή των προιόντων και έχουν σχέση συγγένειας εξ
αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού δεν είναι
κάτοχοι παραγωγικής άδειας
3) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηµάτων, τη θέση που βρίσκονται, την έκταση, τις
ποσότητες των προϊόντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής που θα
διαθέτει στις λαϊκές αγορές. Ειδικά για τα πρόσωπα που από κοινού συµβάλλουν
στην παραγωγή προϊόντων µε τον κάτοχο της γεωργικής εκµετάλλευσης και έχουν
συγγένεια εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού
ότι είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας αναφέρεται και το ποσοστό της συνολικής
παραγωγής που καθένας χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές, µε
εξαίρεση τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων.
4) ότι το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήµατός του προέρχεται από γεωργική
εκµετάλλευση.
5) Τον αριθµό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθµό της βεβαίωσης του
κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.
Τα σχετικά έγγραφα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια Υπηρεσία.
Ο ενδιαφερόµενος παραγωγός οφείλει να υποβάλλει µαζί µε την αίτηση του τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, η οποία
έχει ισχύ είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσής της
β) Αντίγραφο:
1) της φορολογικής δήλωσης (Εντυπο Ε1) του προηγούµενου έτους, για τα
εισοδήµατα του/ης ενδιαφερόµενου/ ης
2) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Εντυπο Ε9) µε όλες τις µεταβολές
γ) Απόδειξη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) εισφοράς.
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δ) Βεβαίωση της αρµόδιας ∆ΟΥ ότι ο αιτών υπόκειται σε καθεστώς έκδοσης
αποδείξεων µε ταµειακή µηχανή.
Τέλος, ο ενδιαφερόµενος κατά την κατάθεση της αίτησής του επιδεικνύει το
Μηχανογραφικό ∆ελτίο Οικονοµικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών
(Εντυπο Ε3) του προηγούµενου έτους.
2) Επί πλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
α) Οι πρωτοβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες
παραγωγών, µέσω των εκπροσώπων τους:
1) καταστατικό του συνεταιρισµού ή της αναγνωρισµένης οµάδας παραγωγών.
2) ονοµαστική κατάσταση των µελών του, θεωρηµένη από την αντίστοιχη ∆.Ο.Υ.
της έδρα του.
3) Βεβαίωση της περίπτωσης α του εδαφίου 1 της παρούσης παραγράφου για κάθε
ένα µέλος, ως φυσικό πρόσωπο, δικαιούχου άδειας.
4) υπεύθυνη δήλωση για κάθε ένα µέλος, ως φυσικό πρόσωπο, δικαιούχου άδειας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. στ του εδαφίου 1 της παρ. 4 του παρόντος
άρθρου.
β) οι Αλιείς:
1) Αποδεικτικό ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας αλιευτικού σκάφους. Στην περίπτωση
συνιδιοκτησίας χορηγείται µία άδεια σε έναν εκ των συνιδιοκτητών.
2) Άδεια αλιείας (αριθµός καταχώρησης στο βιβλίο αδειών, λιµενική αρχή έκδοσης).
3) Βεβαίωση των αρµοδίων υπηρεσιών των περιφερειών, µε τα πλήρη στοιχεία του
αλιευτικού σκάφους (Όνοµα, χρησιµοποιούµενα κατά την αλιεία αλιευτικά εργαλεία,
είδη ψαριών που αλιεύουν, ποσότητες συνολικές κατά είδος, καθώς και ότι το
σκάφος βρίσκεται εν ενεργεία). Οι αλιείς δεν υποχρεούνται να καταθέσουν µαζί µε
την αίτηση για την έκδοση ή ανανέωση της παραγωγικής άδειας, το δικαιολογητικό
της περ. α του εδαφίου 1 της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
γ) Οι ιχθυοκαλλιεργητές:
Πρέπει να αναγράφουν στο έντυπο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης τον αριθµό
της άδειας λειτουργίας της µονάδας. Η άδεια λειτουργίας καθώς και η βεβαίωση της
αρµόδιας Υπηρεσίας µε την οποία βεβαιώνεται ότι η µονάδα είναι σε λειτουργία και
αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγοµένων προϊόντων θα αναζητείται
από την αρµόδια Υπηρεσία αυτεπάγγελτα.
δ) Οι παραγωγοί αβγών:
1) Πρέπει να αναγράφουν στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης τον αριθµό
της απόφασης του αρµοδίου φορέα «περί έγκρισης της µονάδος εκτροφής
ωοπαραγωγών ορνίθων», καθώς και,
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2) τον αριθµό της απόφασης του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής του
αρµόδιου φορέα για την εγγραφή στο µητρώο των εγκεκριµένων µονάδων
εκτροφής, και,
3) τον αριθµό και το χρόνο ισχύος της βεβαίωσης του κέντρου συσκευασίας
(ωοσκοπικού) που χρησιµοποιεί ο παραγωγός.
Οι ανωτέρω αποφάσεις και βεβαιώσεις θα αναζητούνται από την αρµόδια Υπηρεσία
αυτεπάγγελτα.
ε) Οι µελισσοκόµοι πρέπει να αναφέρουν στο έντυπο της αίτησης- υπεύθυνης
δήλωσης τον αριθµό καθώς και το χρόνο ισχύος του Μελισσοκοµικού Βιβλιαρίου το
οποίο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια Υπηρεσία.
στ) Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού:
1) Πρέπει να αναφέρουν στο έντυπο της αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης τον αριθµό
της απόφασης εγγραφής στο µητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων, καθώς και,
2) τους αριθµούς των κατά περίπτωση φυτωριακών αδειών που εκδίδονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν 1564/1985, ως ισχύει, και των υπουργικών
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του.
Οι ανωτέρω αποφάσεις και άδειες θα αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια
Υπηρεσία.
ζ) Οι παραγωγοί ελαιολάδου:
Αντίγραφο αποσπάσµατος του ελαιοκοµικού µητρώου, τηρούµενο από τις αρµόδιες
υπηρεσίες των περιφερειών που θα περιλαµβάνει, τον κωδικό του παραγωγού, την
έκταση του/των ελαιοτεµαχίου/ων (σε στρέµµατα), την τοποθεσία και τον κωδικό
αριθµό

του/των

ελαιοτεµαχίου/ων,

τον

προορισµό

της

ελαιοκαλλιέργειας

(ελαιόκαρπος για ελαιοποίηση ή για επιτραπέζιες ελιές) τον αριθµό των
ελαιόδεντρων, τις ποικιλίες µε τον κωδικό κατά ποικιλία.
5. ΑΝΑΝΕΩΣΗ:
Η παραγωγική άδεια ανανεώνεται, µία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε
φορά από τους ∆ήµους στους οποίους απεστάλησαν οι σχετικοί φάκελοι από τις
αρχές που τις εξέδωσαν. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι
δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων.
α.) Κατά την ανανέωση της άδειας, εφόσον ο χρόνος ανανέωσης εµπίπτει στο
επόµενο ηµερολογιακό έτος, µαζί µε την αίτηση οι παραγωγοί, υποβάλουν τα εξής
δικαιολογητικά:
1) Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων γενικά, τα δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε,
στ, και ζ, (κατά περίπτωση) του εδαφίου 1 της παρ.4 του παρόντος άρθρου.
2) Οι πρωτοβάθµιες συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµένες οµάδες
παραγωγών, για κάθε παραγωγό δικαιούχο άδειας, τα δικαιολογητικά των περ. α, β,
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δ, και ε, του εδαφίου 1 και της υποπερίπτωσης 4 περ. α του εδαφίου 2 της παρ. 4
του παρόντος άρθρου.
3) Οι παραγωγοί αλιείς, τα δικαιολογητικά των περ. β, δ, ε, και στ του εδαφίου 1 και
των υποπεριπτώσεων 2 και 3 της περ. β του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος
άρθρου.
4) Οι παραγωγοί ιχθυοκαλλιεργητές, τα δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε και στ του
εδαφίου 1 και της υποπερίπτωσης 2 περ. γ του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος
άρθρου.
5) Οι παραγωγοί αβγών, τα δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε και στ του εδαφίου 1
και των υποπερ. 3 και 4 της περ. δ του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
6) Οι µελισσοκόµοι, τα δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε και στ του εδαφίου 1 και
των υποπερ. 3 και 4 της περ. ε του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
7) Οι παραγωγοί Καλλωπιστικών φυτών και Πολλαπλασιαστικού Υλικού, τα
δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε και στ του εδαφίου 1 και της υποπερ. 2 της περ.
στ του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
8) Οι παραγωγοί ελιών και ελαιολάδου, τα δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε και στ
του εδαφίου 1 και της περ. ζ του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
β) Κατά την ανανέωση της παραγωγικής άδειας ή την προσθήκη νέων προϊόντων,
µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος για περισσότερες από µία φορές, µε την αίτηση οι
παραγωγοί υποβάλλουν µόνο τα εξής δικαιολογητικά:
1) Οι παραγωγοί γενικά, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, δ, ε, και στ του
εδαφίου 1 της παρ 4 του παρόντος άρθρου.
2) Οι Πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών ή οι αναγνωρισµένες
οµάδες παραγωγών, για κάθε ένα µέλος ως φυσικού προσώπου τα δικαιολογητικά
των περιπτώσεων α, δ, ε, του εδαφίου 1 και της υποπερ. 4 της περ. α του εδαφίου 2
της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
3) Οι παραγωγοί αλιείς, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ, ε, και στ του
εδαφίου 1 και των υποπερ. 2 και 3 της περ. β του εδαφίου 2 της παρ. 4 του
παρόντος άρθρου.
4) Οι παραγωγοί ιχθυοκαλλιεργητές, τα δικαιολογητικά των περ. α, δ, ε και στ του
εδαφίου 1 του παρόντος άρθρου.
5) Οι παραγωγοί αβγών, τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, δ, ε, και στ του
εδαφίου 1 της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
6) Οι παραγωγοί µελισσοκόµοι τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, δ, ε, και στ
του εδαφίου 1 της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
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7) Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού τα
δικαιολογητικά των περιπτώσεων α, δ, ε και στ του εδαφίου 1 της παρ. 4 του
παρόντος άρθρου.
8) Οι παραγωγοί ελιών και ελαιολάδου, τα δικαιολογητικά των περ. α, β, δ, ε και στ
του εδαφίου 1 και της περ. ζ του εδαφίου 2 της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
γ) Σε περίπτωση απουσίας παραγωγού πέραν του έτους, από λαϊκή αγορά, µε την
ανανέωση της άδειας, αυτός τοποθετείται κατά την κρίση των αρχών της παρ. 2 του
παρόντος άρθρου σε λαϊκή αγορά σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ανάγκες.
6. ΤΡΙΜΕΛΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
Α) Σε κάθε περιφέρεια συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
σε παραγωγούς και αποτελείται από:
1) το ∆ήµαρχο του οικείου ∆ήµου, αναπληρούµενο από ένα µέλος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, οριζόµενο από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ο οποίος προεδρεύει.
2) το γεωπόνο γεωργικών εφαρµογών ή γεωργικής ανάπτυξης που υπηρετεί στο
πλησιέστερο προς το ∆ήµο γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης ή Υπηρεσία Γεωργικών
Εφαρµογών της οικείας περιφέρειας, µε το νόµιµο αναπληρωτή του, ως µέλος, και
ελλείψει αυτού, τον υπηρετούντα στην αµέσως επόµενη πλησιέστερη αντίστοιχη
υπηρεσία ή τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής της οικείας περιφέρειας
µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
3) τον Πρόεδρο του οικείου Αγροτικού Συλλόγου. Σε περίπτωση ύπαρξης
περισσοτέρων Αγροτικών Συλλόγων, στην πράξη συγκρότησης της Επιτροπής
περιλαµβάνονται οι Πρόεδροι όλων των Συλλόγων, σε κάθε συνεδρίαση όµως,
παρίσταται, κατά περίπτωση, ο Πρόεδρος του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο
παραγωγός που έχει υποβάλλει την αίτηση. Όταν ο αιτών είναι παραγωγός µελιού,
µετέχει ο Πρόεδρος του οικείου Μελισσοκοµικού Συλλόγου. Σε περίπτωση ύπαρξης
Συνεταιρισµού στην περιοχή, στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος του οικείου
Συνεταιρισµού.
Β) ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Προκειµένου να αποφανθεί η ανωτέρω επιτροπή, ο ενδιαφερόµενος παραγωγός
αγροτικών προϊόντων υποβάλλει στον οικείο ∆ήµο αίτηση µε τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1) αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής δήλωσης µε όλες τις µεταβολές.
2) για µισθωµένα κτήµατα, αντίγραφο συµβολαιογραφικής πράξης ή µισθωτηρίου
συµβολαίου, ως κάτωθι:
α) Για µονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή µικρότερης διάρκειας, το µισθωτήριο πρέπει
να έχει συνοµολογηθεί και θεωρηθεί τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν την έναρξη
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της καλλιεργητικής περιόδου από την οικεία ∆.Ο.Υ. ή από τον οικείο ∆ήµο µε την
προϋπόθεση ότι υπάρχει στη θεώρηση αριθµός πρωτοκόλλου και ηµεροµηνία.
β) Για πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή αµπελοκαλλιέργειες) το
µισθωτήριο συµβόλαιο πρέπει να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας και να
έχει συνοµολογηθεί το προηγούµενο, από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου
έτος, όπως αυτό προκύπτει από την σχετική θεώρηση της ∆.Ο.Υ.
3) αντίγραφο δηλώσεως καλλιέργειας ή εκτροφής.
β) Επί πλέον δικαιολογητικά υποβάλλουν κατά περίπτωση:
1) Οι ιχθυοκαλλιεργητές, βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας της οικείας
περιφέρειας, από την οποία προκύπτει ότι η µονάδα είναι σε λειτουργία στην οποία
αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγοµένων αλιευµάτων.
2) Οι παραγωγοί αβγών, βεβαίωση νόµιµης λειτουργίας της πτηνοτροφικής
µονάδας, το δικαιολογητικό της υποπερ. 3 της περ. δ του εδαφίου 2 της παρ. 4
καθώς και αντίγραφα των τελευταίων τιµολογίων αγοράς των νεοσσίδων και των
πτηνοτροφών.
3) Οι µελισσοκόµοι, βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου του Υπαλλήλου της ∆/νσης
Αγροτικής Ανάπτυξης της περιοχής που βρίσκονται οι κυψέλες.
4) Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, την
απόφαση εγγραφής στο µητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων και τις κατά περίπτωση
φυτωριακές άδειες.
Γ) Η Επιτροπή µε βάση τα παραπάνω στοιχεία, και ύστερα από επιτόπιο έλεγχο
(αυτοψία), εκδίδει τη σχετική βεβαίωση πριν από την έναρξη της συγκοµιδής της
παραγωγής, προσδιορίζοντας παράλληλα και την ηµεροµηνία έναρξης, τη διάρκεια
και τη λήξη της συγκοµιδής, µε αναφορά στα προσκοµισθέντα δικαιολογητικά.
Στη βεβαίωση η επιτροπή αναφέρει, τη θέση και την έκταση των κτηµάτων, την
πιθανή στρεµµατική απόδοσή τους, κατά προϊόν και ποικιλία, καθώς και το
ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (ιδιόκτητα ή µισθωµένα).
∆) Στα µέλη των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισµούς των οικείων περιφερειών.
Ειδικά σε περίπτωση χορήγησης βεβαίωσης για τις παραγωγικές άδειες των
εδαφίων ε και ιβ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η βεβαίωση της
επιτροπής χορηγείται πριν τη συγκοµιδή και αναφέρει τη θέση, την έκταση του/ων
κτήµατος/ων και τις ποσότητες των πρώτων υλών πρωτογενούς παραγωγής που θα
παραχθούν και θα µεταποιηθούν από τον παραγωγό, καθώς και τις ποσότητες των
µεταποιηµένων Αγροτικών προϊόντων σε κιλά ή τεµάχια που θα παραχθούν.
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Η

ειδική

εισφορά

υπέρ

ΕΛΓΑ

(ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) καταβάλλεται βάσει των ισχυουσών διατάξεων.
Ε. Κυρώσεις:
α) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, του παραγωγού
πωλητή ή του εκπροσώπου της Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της
αναγνωρισµένης οµάδας των παραγωγών, των παρ. 2, 4, 5 και 6 του παρόντος
άρθρου, περιλαµβάνουν ψευδή ή παραποιηµένα στοιχεία, επιβάλλονται οι
κατωτέρω κυρώσεις:
1) Στον παραγωγό πωλητή διοικητικό χρηµατικό πρόστιµο από τριακόσια (300)
ευρώ έως 20.000 (20.000) ευρώ ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης, το οποίο
επιβάλλεται µε απόφαση των υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για την έκδοση της
άδειας, ανάκληση αυτής για τα επόµενα δύο χρόνια και µη χορήγηση νέας άδειας
για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια ανακαλείται
για τα επόµενα τέσσερα χρόνια και δεν χορηγείται νέα άδεια για το χρονικό αυτό
διάστηµα. Έκτοτε, σε περίπτωση επανάληψης κάθε φορά της παράβασης
ανακαλείται η άδεια για τέσσερα χρόνια και δεν χορηγείται νέα άδεια για το χρονικό
αυτό διάστηµα.
Άδεια για το χρονικό διάστηµα ισχύος της ανάκλησης δεν χορηγείται σε πρόσωπα
που από κοινού µε τον παραγωγό συνέβαλαν στην παραγωγή προϊόντων και έχουν
µε αυτόν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι
δευτέρου βαθµού και στον/ην σύζυγο.
2) Στην Πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση ή την αναγνωρισµένη οµάδα των
παραγωγών, διοικητικό χρηµατικό πρόστιµο τριακόσια (300) ευρώ έως είκοσι
χιλιάδες (20.000) ευρώ, µε απόφαση των αρχών που έχουν την αρµοδιότητα για την
έκδοση της άδειας, για τη δήλωση που αφορά το µέλος του ως φυσικού προσώπου.
Η άδεια του µέλους ανακαλείται και δεν χορηγείται νέα για δύο χρόνια και σε
περίπτωση νέας παράβασης η άδεια ανακαλείται για τέσσερα χρόνια.
7. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
α) Κατά την χορήγηση ή ανανέωση της παραγωγικής άδειας, αναγράφονται, από τις
Υπηρεσίες των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης
αντίστοιχα ή των ∆ήµων, στις προβλεπόµενες στήλες του εντύπου αυτής µε τον
τίτλο «Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», οι συνολικές ποσότητες,
κατά προϊόν και ποικιλία, που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό διάστηµα
ισχύος αυτής, µε βάση την βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής, της παρ. 6 του
παρόντος άρθρου. Ειδικά κατά την ανανέωση της άδειας λαµβάνονται υπόψη και
αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων, που δεν εξαντλήθηκαν το
προηγούµενο χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας.
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β) Στο ίδιο έντυπο της άδειας, καταχωρούνται από τους εντεταλµένους ΕπόπτεςΥπαλλήλους των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,
για τις Λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων
∆υτικής

Αττικής

και

Ανατολικής

Αττικής)

και

της

περιφερειακής

ενότητας

Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή τους εντεταλµένους Υπαλλήλους των υπηρεσιών µε
αρµοδιότητες σε θέµατα λαϊκών αγορών των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της
Χώρας, οι προσκοµιζόµενες κάθε φορά προς πώληση ποσότητες προϊόντων κατά
είδος και ποικιλία στον χώρο της λαϊκής αγοράς, όπως αυτές αναγράφονται, κατά
προϊόν και ποικιλία στο προβλεπόµενο από τον Κ.Β.Σ ∆ελτίο Αποστολής και όπως
καθορίζονται στο άρθρο 88 του παρόντος.
γ) Κατά την ανανέωση της άδειας, λαµβάνονται υπόψη οι αδιάθετες ποσότητες
προϊόντων, τα οποία συντηρούνται επί µακρόν, µετά την περίοδο συγκοµιδής,
χωρίς να υφίστανται ουσιώδεις αλλοιώσεις των ποιοτικών τους χαρακτηριστικών
που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας. Οι
αδιάθετες ποσότητες προκύπτουν µετά από αφαίρεση από τη συνολική αρχική
ποσότητα, που είχε δηλώσει ο παραγωγός ή ο εκπρόσωπος της Πρωτοβάθµιας
Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας των παραγωγών, µε
βάση την βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 6 του παρόντος άρθρου,
κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας, των συνολικών ποσοτήτων, που
τµηµατικά είχαν διακινηθεί κατά τον χρόνο ισχύος της άδειας, µε τα Τριπλότυπα
∆ελτία Αποστολής όπως καθορίζονται στο

άρθρο 88 του παρόντος, ως

συνοδευτικά για την διακίνηση των προϊόντων µέχρι τον χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
δ) Η άδεια σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό
διάστηµα ισχύος της, µε αίτηση του παραγωγού ή του εκπροσώπου της
Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας των
παραγωγών. Οι αδιάθετες ποσότητες υπολογίζονται και αναγράφονται στην άδεια,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ της παρούσης παραγράφου.

Άρθρο 34
Χορήγηση παραγωγικών αδειών σε συγγενικά πρόσωπα - Αλλαγή θέσεων
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 4)
1. Σε περίπτωση παραίτησης για οποιοδήποτε λόγο του κατόχου παραγωγικής
άδειας, η εκδούσα αρχή χορηγεί την άδεια σε συγγενικό πρόσωπο κατά σειρά
προτεραιότητας στο σύζυγο, στα τέκνα, τους γονείς και τα αδέρφια που πληρούν τις
προβλεπόµενες προϋποθέσεις.
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Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και τις ίδιες θέσεις του
προηγούµενου κατόχου εφόσον αυτές επιλέγονται µε την αίτηση του.
2. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του κατόχου παραγωγικής άδειας, πριν τη
συµπλήρωση του χρόνου ισχύος αυτής (έξι µήνες), η εκδούσα αρχή, χορηγεί την
άδεια σε συγγενικό πρόσωπο του θανόντος και κατά σειρά προτεραιότητας στο
σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς, και τα αδέλφια για το εναποµένον χρονικό διάστηµα
µέχρι τη συµπλήρωση των (6) έξι µηνών. Η άδεια χορηγείται µετά από αίτηση των
δικαιουµένων, κατά την προαναφερόµενη σειρά προτεραιότητας προσώπων. Σε
περίπτωση που περισσότερα δικαιούµενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση και έχουν
την ίδια σειρά προτεραιότητας, επιλέγεται ο δικαιούχος µε κλήρωση η οποία
διενεργείται ενώπιον όλων των ενδιαφεροµένων.
Η αίτηση, συνοδευόµενη µε δήλωση παραίτησης των άλλων δικαιουµένων, που
προηγούνται στη σειρά προτεραιότητας, φέρει βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή και γίνεται δεκτή αµέσως µε την υποβολή της. Ο
νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και τις ίδιες θέσεις του
προηγούµενου κατόχου.
3. Αµοιβαία αλλαγή θέσεων µεταξύ κατόχων παραγωγικών αδειών, µέσα στην ίδια
λαϊκή αγορά, εγκρίνεται µε απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής
(πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή των δηµοτικών συµβουλίων για
τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας. Απαγορεύεται η
αµοιβαία αλλαγή θέσεων, αν τουλάχιστον ένας από τους αδειούχους είναι άνω των
60 ετών.

Άρθρο 35
Χρησιµοποίηση – Αναπλήρωση – Υποβοήθηση – Πρόσληψη υπαλλήλων –
Παράταση πρόσληψης – ∆ιαγραφή υπαλλήλων – Κανονική άδεια – Κάρτα πωλητή
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 5, Π.∆. 116/2008 άρθρο 4)
Επιτρέπεται, έπειτα από αίτηση των ενδιαφεροµένων για µεν τις Λαϊκές αγορές της
Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και
Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, µε έγκριση των
Υπηρεσιών των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης
αντίστοιχα, για δε τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας,
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µε έγκριση που παρέχεται από τους οικείους ∆ήµους, οι επαγγελµατικές και
παραγωγικές άδειες να χρησιµοποιούνται και από άλλα πλην του αδειούχου
πρόσωπα, οι αδειούχοι πωλητές να αναπληρώνονται ή να υποβοηθούνται, ή να
προσλαµβάνουν ή να διαγράφουν υπαλλήλους ή να παρατείνουν τη χρησιµοποίηση
υπαλλήλων όπως ειδικότερα αναφέρεται αµέσως παρακάτω:
1. Η άδεια τόσο η επαγγελµατική όσο και η παραγωγική µπορεί να χρησιµοποιηθεί
και από τον/την σύζυγο του/της αδειούχου ή τα παιδιά τους, εφόσον είναι
προστατευόµενα µέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν ασκούν άλλο επάγγελµα.
2. α) Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση µόνο σε συγγενείς εξ αίµατος ή εξ
αγχιστείας µέχρι τον 2ο βαθµό και στον ή στην σύζυγο, µέχρι και τέσσερις (4) µήνες
το έτος για λόγους υγείας του/της αδειούχου, που αποδεικνύονται από σχετική
βεβαίωση της Υγειονοµικής Επιτροπής του ασφαλιστικού του φορέα ή ∆ηµόσιου
Θεραπευτηρίου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αναπλήρωση να παραταθεί για τέσσερις (4)
επί πλέον µήνες.
β) Επιτρέπεται η αναπλήρωση της αδειούχου, για λόγους µητρότητας, από το
σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια, για χρονικό διάστηµα που ορίζουν οι
κείµενες περί µητρότητας διατάξεις και πάντως µέχρι τα τέκνα να φθάσουν στην
ηλικία των έξι (6) ετών.
γ) Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας του/ της αδειούχου, ή συζύγου ή
τέκνων)

εφόσον

ο

αδειούχος

στερείται

των

συγγενικών

προσώπων της

παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του
από δηλωµένο υπάλληλο.
3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαµβάνει:
α) τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον
κάτοχο της άδειας µε σφραγίδα του οργάνου που εξέδωσε την άδεια.
β) τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθµό και την
ηµεροµηνία έκδοσης αυτής.
γ) το βαθµό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.
δ) το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ).
ε) το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης.
4. Εξαιρούνται της υποχρέωσης της αυτοπρόσωπης προσέλευσης στις λαϊκές
αγορές οι Πρόεδροι και Γραµµατείς των Πρωτοβάθµιων και ∆ευτεροβάθµιων
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, οι εκλεγµένοι σε οργανισµούς της τοπικής
αυτοδιοίκησης, µε την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια της απουσίας τους
αναπληρώνονται νοµίµως από τα πρόσωπα των παραγράφων 5 και 7 του
παρόντος άρθρου.
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5. Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση µε την παράλληλη παρουσία του κατόχου της
αδείας από τον/ τη σύζυγο ή από συγγενή εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ
αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού.
6. ∆εν επιτρέπεται η αναπλήρωση ή υποβοήθηση από πρόσωπο, όταν αυτό ή
µέλος της οικογένειας του είναι κάτοχος παραγωγικής ή επαγγελµατικής άδειας για
λαϊκές αγορές ή υπαίθριο εµπόριο (πλανόδιο - στάσιµο).
7. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλων από πωλητές, επαγγελµατίες και
παραγωγούς, και από τις Πρωτοβάθµιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή τις
αναγνωρισµένες οµάδες των παραγωγών εφόσον προσκοµισθούν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του πωλητή µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ή των υπό πρόσληψη
υπαλλήλων.
β) Σύµβαση εργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων.
γ) Κάρτα αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου από τον ΟΑΕ∆.
δ) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της ∆ΟΥ κατοικίας ή
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί µη
υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήµατος του υπό πρόσληψη υπαλλήλου.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω νόµου του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, στην
οποία δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελµα ή επαγγελµατική δραστηριότητα και
ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειας του δεν έχουν
άλλη άδεια επαγγελµατική ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή για
υπαίθριο εµπόριο (πλανόδιο ή στάσιµο).
στ) Κάρτα εργασίας προκειµένου για αλλοδαπούς υπαλλήλους και για όσο χρόνο
ισχύει αυτή.
Παράταση

χρησιµοποίησης

αλλοδαπού

υπαλλήλου

επιτρέπεται

εφόσον

προσκοµισθούν µαζί µε την αίτηση και τα δικαιολογητικά των περ. β, ε και στ της
παρούσης παραγράφου.
Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου γίνεται µε απόφαση του οργάνου που
χορήγησε την άδεια, µετά από αίτηση του πωλητή και υπεύθυνη δήλωση του. Η
απόφαση έγκρισης πρόσληψης, παράτασης ή διαγραφής του υπαλλήλου
κοινοποιείται από το αρµόδιο όργανο που χορήγησε την άδεια στο υποκατάστηµα
του ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του αδειούχου πωλητή.
8. Οι αγρεργάτες που είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και απασχολούνται
παραλλήλως, ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές, από παραγωγούς αγροτικών
προϊόντων, εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3232/2004, άρθρο 7, παρ. 4.
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Κατά την πρόσληψη τους ο αδειούχος παραγωγός προσκοµίζει εκτός από τα
δικαιολογητικά της παρ. 7 περ. β, δ, ε, στ του παρόντος άρθρου και βιβλιάριο Ο.Γ.Α
ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α, ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του
∆ελτίου Απογραφής του ανταποκριτού του Ο.Γ.Α. µε τη σηµείωση, «εκκρεµεί στον
Ο.Γ.Α.» µαζί µε την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση περί αποκλειστικής απασχόλησης
του αγρεργάτη τόσο στην καλλιέργεια των κτηµάτων όσο και στην πώληση των
παραγοµένων προϊόντων στις λαϊκές αγορές.
9. Καθιερώνεται κάρτα «ΠΩΛΗΤΗ» χρώµατος λευκού και κάρτα «ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ»
χρώµατος κίτρινου πλαστικοποιηµένη, την οποία φέρουν οι κάτοχοι σε εµφανές
σηµείο της ενδυµασίας τους.
Η κάρτα φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Τον τίτλο της αρχής που εξέδωσε την άδεια και τη σφραγίδα αυτής.
β) Το ονοµατεπώνυµο του κατόχου.
γ) Τη φωτογραφία.
δ) Αριθµό και ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας.
ε) Ηµεροµηνία της πρόσληψης εφόσον πρόκειται για υπάλληλο και την ιδιότητα του
κατόχου της κάρτας (επαγγελµατίας

παραγωγός - υπάλληλος).

10. α) Επιτρέπεται στους επαγγελµατίες πωλητές να απουσιάσουν δικαιολογηµένα
για ένα (1) µήνα κατ' έτος από την εργασία τους, κάνοντας χρήση κανονικής άδειας.
β) Επιτρέπεται στους παραγωγούς πωλητές να απουσιάσουν δικαιολογηµένα για
δέκα πέντε (15) ηµέρες, κατά το χρονικό διάστηµα ισχύος της παραγωγικής άδειας,
κάνοντας χρήση κανονικής άδειας.
γ) Οι άδειες απουσίας χορηγούνται από τα αρµόδια κατά περίπτωση όργανα,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, έπειτα από αίτηση των αδειούχων
πωλητών. Κατά το χρόνο απουσίας αυτών, τις πωλήσεις διενεργούν τα πρόσωπα
των παρ. 5 και 7 του παρόντος άρθρου.
δ) Οι επαγγελµατίες πωλητές για το χρονικό διάστηµα της απουσίας τους
καταβάλλουν την ασφαλιστική τους εισφορά και το ηµερήσιο δικαίωµα του άρθρου
17 του Νόµου ...... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»8.

8

του άρθρου 17 του ν.1023/1980 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του
ν.3377/2005
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Άρθρο 36
Αλλαγή λαϊκής αγοράς
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 6, Π.∆. 116/2008 άρθρο 5)
1. Επιτρέπεται, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των
περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση µε έγκριση των ∆.Σ. των
Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών- Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και για
τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας µε έγκριση των
περιφερειακών συµβουλίων, η αλλαγή λαϊκής αγοράς µετά από αίτηση του κατόχου
επαγγελµατικής άδειας εφόσον έχει παραµείνει στην ίδια οµάδα αγορών (σύµφωνα
µε την ταξινόµηση των οικείων Οργανισµών λαϊκών αγορών ή των οικείων ∆ήµων),
από την οποία ζητά να µετακινηθεί για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Η µετακίνηση µέσα στην ίδια οµάδα αγορών, επιτρέπεται ανεξαρτήτως χρόνου
παραµονής σε αυτή.
2. Σε πωλητές κατόχους επαγγελµατικών αδειών, επιτρέπεται η αµοιβαία αλλαγή
λαϊκής αγοράς ή κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας, µε αίτησή τους. Η αλλαγή
εγκρίνεται προσωρινά µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις λαϊκές
αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής
και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης ή µε
απόφαση του οικείου δηµοτικού συµβουλίου για τις λαϊκές αγορές των λοιπών
περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, εφόσον η αλλαγή δεν οδηγεί σε ανατροπή της
προβλεπόµενης από το παρόν π.δ. σύνθεση της αγοράς. Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε
την αίτηση υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνουν την
υποχρέωση να έχουν για τα επόµενα τρία (3) χρόνια συνεχή παρουσία στις λαϊκές
αγορές, επί ποινή οριστικής ανάκλησης της απόφασης.
Η αµοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς ή κατηγορίας επαγγελµατικής άδειας
οριστικοποιείται µετά την παρέλευση τριών (3) ετών από την ηµεροµηνία έγκρισής
της.
Αν οι ενδιαφερόµενοι συνδέονται µε συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι
δευτέρου βαθµού, η έγκριση είναι οριστική.
3. Επιτρέπεται η αµοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς µεταξύ παραγωγών ή µεταξύ των
Πρωτοβάθµιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή τις αναγνωρισµένες οµάδες των
παραγωγών, µε αίτησή τους, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτηση
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
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έχουν για τα επόµενα τρία (3) χρόνια συνεχή παρουσία στις λαϊκές αγορές, επί
ποινή οριστικής ανάκλησης της αλλαγής.
Η αλλαγή εγκρίνεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Αθηνών -Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις λαϊκές
αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής
και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, κατά
περίπτωση, ή µε απόφαση του οικείου περιφερειακού συµβουλίου για τις λαϊκές
αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.
4. Επιτρέπεται άπαξ µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Οργανισµών
Λαϊκών Αγορών Αθηνών -Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις λαϊκές
αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής
και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, κατά
περίπτωση, ή µε απόφαση του οικείου περιφερειακού συµβουλίου για τις λαϊκές
αγορές

των

λοιπών

περιφερειακών

ενοτήτων

της

χώρας,

η

µεταφορά

επαγγελµατικών αδειών, έπειτα από αίτηση των ενδιαφεροµένων, σε περίπτωση
αλλαγής του τόπου µόνιµης κατοικίας, αποδεικνυόµενης από επίσηµο ∆ηµόσιο
έγγραφο (δήλωση στην οικεία ∆.Ο.Υ.).
Ο/η αδειούχος/η µετά την έγκριση της µεταφοράς διαγράφεται από το µητρώο της
αρχής που εξέδωσε την αρχική άδεια µε αντίστοιχη εγγραφή στο µητρώο της αρχής
υποδοχής.

Άρθρο 37
Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 7, Π.∆. 116/2008 άρθρο 6)
1. Τα διατιθέµενα στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει να πληρούν τους όρους
υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, όπως ορίζονται κάθε φορά από τον Κώδικα
Τροφίµων και Ποτών, από τις διατάξεις της κείµενης Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, από
τις ισχύουσες υγειονοµικές, αγορανοµικές και λοιπές διατάξεις, καθώς και από την
κοινή υπουργική απόφαση 257543/31.7.2003 των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣ.∆.∆Α, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, και ΓΕΩΡΓΙΑΣ «Συµπληρωµατικά µέτρα
εφαρµογής του Καν(ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά µε τους
ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας που εφαρµόζονται στον τοµέα των
νωπών οπωροκηπευτικών» (Β' 1122).
Τα είδη ζωικής προέλευσης συµπεριλαµβανοµένων και των νωπών ειδών αλιείας
και

ιχθυοκαλλιέργειας
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διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασµένα οχήµατα
αυτοκίνητα ή ρυµουλκούµενα για προϊόντα αλιείας.
Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται και η κοινή υπουργική απόφαση 487/2000 ως
ισχύει, και του Οδηγού Υγιεινής για τους πωλητές τροφίµων σε Λαϊκές Αγορές (κατά
περίπτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ).
2. Οι χορηγηθείσες, µέχρι τις 13.3.2006, άδειες πωλητών λαϊκών αγορών σε
επαγγελµατίες και παραγωγούς, από τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και από λοιπούς αρµόδιους φορείς

της

χώρας, σε κατηγορίες που δεν περιλαµβάνονται στο εδάφιο 1 της παρ. ∆ του
άρθρου 32 και στην παρ. 3 του άρθρου 33, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την
αποχώρηση του/της κατόχου.
3. Οι κάτοχοι επαγγελµατικών αδειών πωλητές λαϊκών Αγορών, οι οποίοι, µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος, δραστηριοποιούνται σε περισσότερες της µιας
περιφέρειες της χώρας ή τις λαϊκές αγορές αρµοδιότητας των Οργανισµών Λαϊκών
Αγορών Αθήνας -Πειραιά και Θεσσαλονίκης, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται
στις ίδιες λαϊκές αγορές υπό την προϋπόθεση ότι θα τύχουν της έγκρισης των
δηµοτικών συµβουλίων ή των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Οργανισµών κατά
περίπτωση.
4. Με Αποφάσεις κανονιστικού περιεχοµένου των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των
Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις
Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής
Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, και,
των δηµοτικών συµβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών
ενοτήτων της χώρας, λαµβανοµένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους
για την εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών, ρυθµίζονται θέµατα, όπως:
α) οριοθέτησης και διαγράµµισης των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και
των θέσεων των επαγγελµατιών πωλητών που δεν διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα
γης, άνθη, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και των θέσεων των πωλητών που
διαθέτουν

πρωτογενή

προϊόντα

γης,

άνθη,

αλιείας

και

ιχθυοκαλλιέργειας

(καθορισµός διαδικασιών, ορισµός αρµοδίων, λήψη µέριµνας για την πρόσβαση σε
εισόδους

σχολείων,

νοσοκοµείων,

κλινικών,

Ναών,

ΚΑΠΗ,

καταστηµάτων,

κατοικιών, γκαράζ, συνεργείων).
β) οριοθέτηση του χώρου που καταλαµβάνουν οι πωλητές, αρίθµηση θέσεων,
καθορισµός ενιαίων µέτρων του µήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων
των πωλητών (επαγγελµατιών - παραγωγών), στάθµευσης αυτοκινήτων αδειούχων
πωλητών, µέριµνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λειτουργίας της λαϊκής
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αγοράς, των ειδικά διασκευασµένων οχηµάτων (αυτοκινούµενα ή ρυµουλκούµενα)
και των οχηµάτων ειδών κυλικείων.
γ) ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, µεταφοράς εργαλείων πάγκων και εµπορευµάτων, πριν και µετά από το καθορισµένο ωράριο λειτουργίας
των λαϊκών αγορών του άρθρου 38.
δ) καθαριότητας του χρησιµοποιουµένου χώρου από τους αδειούχους πωλητές
(άµεσης συλλογής των απορριµµάτων και των χαρτοκιβωτίων), τρόπος έκθεσης και
πώληση των προϊόντων και ειδικότερα των νωπών ψαριών- συλλογής και
αποµάκρυνσης των νερών από το λιώσιµο του πάγου που χρησιµοποιείται για την
συντήρηση των ψαριών, απολύµανσης του χώρου, απαγόρευσης καθαρισµού
ψαριών).
ε) αρµοδιότητας οργάνων για την επίδοση αποφάσεων στους πωλητές και την
παρακολούθηση της έκτισης της διοικητικής ποινής αφαίρεσης της άδειας.
Οι ανωτέρω κανονιστικές αποφάσεις κοινοποιούνται στη ∆ιεύθυνση Τιµών
Τροφίµων και Ποτών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
5. Με αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
συγκροτούνται πενταµελείς επιτροπές οι οποίες απαρτίζονται:
α) Για τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά (Ο.Λ.Α.Α-Π) και
Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.).
1)

Από

τον

Γενικό

Γραµµατέα

Εµπορίου

του

Υπουργείου

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως πρόεδρο.
2) Από τον πρόεδρο του οικείου Οργανισµού Λαϊκών Αγορών, κατά περίπτωση, ως
µέλος.
3) Ένα µέλος για κάθε επιτροπή οριζόµενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

µε ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή

Αρχιτέκτονα.
4) Τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Επαγγελµατιών
Πωλητών Λαϊκών Αγορών ή τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Σωµατείων
Επαγγελµατικών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, που ασκούν τη
δραστηριότητά τους στην περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση,
για τις Λαϊκές αγορές αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ως µέλος.
5) Τον πρόεδρο της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών
Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών ή τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Συλλόγων
Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας που ασκούν τη δραστηριότητά
τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, για τις Λαϊκές αγορές
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αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά και Θεσσαλονίκης
αντίστοιχα, ως µέλος.
β) Για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειών της χώρας.
1) Από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης της οικείας Περιφέρειας
ως πρόεδρο.
2) Από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας µε αρµοδιότητα σε θέµατα λαϊκών αγορών
της οικείας περιφέρειας.
3) Ένα µέλος οριζόµενο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας µε ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα.
4) Τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Σωµατείων (Συλλόγων) Επαγγελµατιών
Πωλητών Λαϊκών Αγορών ή τον πρόεδρο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου
Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, µε βάση το πρωτόκολλο των
ψηφισάντων στις τελευταίες εκλογές µελών, της οικείας περιφέρειας, ως µέλος.
5) Τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγορών ή τον πρόεδρο του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου
Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, µε βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων
στις τελευταίες εκλογές µελών, της οικείας περιφέρειας, ως µέλος.
Οι επιτροπές αποφασίζουν για θέµατα αναβάθµισης των λαϊκών αγορών, µε την
χρήση ενιαίων τύπων πάγκων, τον καθορισµό των προδιαγραφών, των διαδικασιών
επιλογής και πιστοποίησης των κατασκευαστών, των διαδικασιών ελέγχου τήρησης
των προδιαγραφών και γενικά κάθε σχετικής λεπτοµέρειας, τηρουµένων των
διατάξεων του ∆ευτέρου Κεφαλαίου «Συλλογικά Όργανα ∆ιοίκησης» του ν.
2690/1999 (Α' 45).
Η θητεία των µελών των επιτροπών, λήγει µε την ολοκλήρωση του έργου για το
οποίο διορίστηκαν. Εισηγητής των επιτροπών του εδαφίου α ορίζεται ο πρόεδρος
του Οικείου Οργανισµού Λαϊκών Αγορών και των επιτροπών του εδαφίου β ο
προϊστάµενος της οικείας περιφέρειας µε αρµοδιότητα σε θέµατα λαϊκών αγορών.
Το έργο των επιτροπών επικουρούν γραµµατείς, οριζόµενοι µε την απόφαση
συγκρότησης.
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Άρθρο 38
Λειτουργία των λαϊκών αγορών
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 8)
Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από ∆ευτέρα µέχρι Σάββατο, εκτός των επίσηµων ή
τοπικών αργιών.
Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται για µεν τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας (πλην
των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης µε απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για δε τις λαϊκές
αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας µε απόφαση των δηµοτικών
συµβουλίων των οικείων ∆ήµων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 39
Έλεγχος των λαϊκών αγορών
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 9, Π.∆. 116/2008 άρθρο 7, ν.3959/2011 άρθρο 52)
1. Η τήρηση των διατάξεων του παρόντος π.δ. στους χώρους λειτουργίας των
λαϊκών αγορών, διενεργείται από τις επιτροπές του άρθρου 40 του παρόντος και
τους αρµόδιους φορείς που προβλέπονται στην παρ. 11 του άρθρου 11 του
Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»9.
2. Σε όσους παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, πέραν των προβλεποµένων ποινικών κυρώσεων από τις διατάξεις του
Αγορανοµικού Κώδικα, επιβάλλονται και οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α) Πρόστιµο τριακοσίων (300) µέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανάλογα µε τη
βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
β) Προσωρινή µέχρι ένα έτος ανάκληση της άδειας.
γ) Οριστική ανάκληση της άδειας.
3. Ειδικά επιβάλλονται τα χρηµατικά πρόστιµα του εδαφίου α και οι διοικητικές
κυρώσεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στις εξής
περιπτώσεις:
(α.α) Όταν ο πωλητής χρησιµοποιεί πλαστά παραστατικά διακίνησης των
προϊόντων.
9

τις διατάξεις των άρθρων 7, παρ. 11 του ν.2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το λαρθρο
α
4 του ν.3377/2005 και του άρθρου 7 του ν.2323/1995 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 7 του
ν. 3190/2003
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(β.β) Όταν ο πωλητής χρησιµοποιεί παραποιηµένα ή µε ανακριβή στοιχεία
παραστατικά διακίνησης των προϊόντων.
(γ.γ) Όταν ο πωλητής κατά την ζύγιση ή στάθµιση των προϊόντων χρησιµοποιεί
ελαττωµατικά ή µη εγκεκριµένα µέτρα, σταθµά και ζυγούς.
(δ.δ) Όταν ο πωλητής παραποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια της ζύγισης.
(ε.ε) Όταν ο πωλητής πραγµατοποιεί πωλήσεις ή µεταφέρει τα προϊόντα του σε
ώρες που δεν προβλέπονται για την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς (εκτός του
καθορισµένου ωραρίου λειτουργίας).
(στ.στ) Όταν ο πωλητής απαιτεί ή εισπράττει τίµηµα µεγαλύτερο από το
αναγραφόµενο στις πινακίδες ή υπερβαίνει τα καθορισµένα από τις ισχύουσες
διατάξεις ποσοστά κέρδους κατά προϊόν.
(ζ.ζ) Όταν ο πωλητής πωλεί προϊόντα, που δεν προβλέπονται από την άδειά του.
(η.η) Όταν ο πωλητής διαταράσσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της αγοράς
ή συµπεριφέρεται κατά ανάρµοστο τρόπο στο καταναλωτικό κοινό ή στο έργο των
εντεταλµένων οργάνων ελέγχου ή συµµετέχει και δηµιουργεί επεισόδια.
(θ.θ) Όταν δεν συµµορφώνεται µε οποιοδήποτε άλλο όρο λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, πέραν των προβλεπόµενων από το άρθρο 38 του παρόντος π.δ. και της
παρ. 10 του άρθρου 11 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των
διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο10» όπως
ισχύει.
(ι.ι.) Όταν αυθαίρετα αλλάζει θέσεις ή αγορές.
(ια.ια) Όταν χρησιµοποιεί υπάλληλο, χωρίς τη σχετική έγκριση. Τα πρόστιµα
επιβάλλονται µε βάση τις εκθέσεις ελέγχων των επιτροπών του άρθρου 40 του
παρόντος π.δ. και τους προβλεπόµενους στην παρ. 11 του άρθρου 11 του Νόµου
....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που
αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»11 αρµόδιους φορείς.
Αν διαπραχθεί για δεύτερη φορά η ίδια παράβαση, µέσα σε ένα έτος από την
τέλεση της προηγούµενης, τα πρόστιµα του εδαφίου α της παρ. 2 διπλασιάζονται,
ενώ σε περίπτωση διάπραξης τρίτης φοράς της ίδιας παράβασης µέσα σε ένα έτος
από την τέλεση της πρώτης, η άδεια ανακαλείται οριστικά.
Η απόφαση επιβολής του προστίµου, ή ανάκλησης της άδειας ή οριστικής
αφαίρεσης της άδειας εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την
ηµέρα βεβαίωσης της σχετικής παράβασης.
Ειδικότερα οι παραβάσεις των εδαφίων α.α και β.β. της παρ. 3, γνωστοποιούνται
από τις υπηρεσίες των Οργανισµών λαϊκών Αγορών ή από τις υπηρεσίες µε
10
11

της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν.2323/1995.
στην παρ. 11 του άρθρου 7 του ν.2323/1995.
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αρµοδιότητες σε θέµατα λαϊκών αγορών των ∆ήµων της χώρας, κατά περίπτωση,
στην οικεία ∆.Ο.Υ. του παραβάτη, µαζί µε επικυρωµένο αντίγραφο της έκθεσης
ελέγχου.
3 α) Οι κυρώσεις του εδαφίου Ε της παρ. 6 του άρθρου 33 και των παρ. 2 και 3 του
παρόντος άρθρου επιβάλλονται µε αποφάσεις των αρχών που έχουν την
αρµοδιότητα για την έκδοση της άδειας, τα δε πρόστιµα αποτελούν έσοδό των
Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα καθώς
και των περιφερειών της Χώρας τους, βεβαιώνονται µε την επιφύλαξη των
προβλεποµένων στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
4. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 3 α, ο
ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ένσταση (παρ. 9 του άρθρου 11 του Νόµου......
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που
αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»12), ενώπιον του Περιφερειάρχη Αττικής, για
παραβάσεις που τελούνται στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και ενώπιον
του οικείου Περιφερειάρχη για παραβάσεις που τελούνται στις λοιπές περιφέρειες
της χώρας, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν/ην της
σχετικής απόφασης.
5. Με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών
Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας
(πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, και των οικείων ∆ηµοτικών
Συµβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας,
µπορεί να συγκροτούνται τριµελείς επιτροπές από υπαλλήλους των Οργανισµών
Λαϊκών Αγορών και των οικείων ∆ήµων, αντίστοιχα, που έχουν εµπειρία και
εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείµενα λαϊκών αγορών για την επιθεώρηση των χώρων
λειτουργίας των αγορών, µε σκοπό τον έλεγχο της τήρησης της κείµενης νοµοθεσίας.
6. Οι αρµόδιοι υπάλληλοι, των Οργανισµών λαϊκών αγορών Αθήνας - Πειραιά και
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των
περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση, και των οικείων ∆ήµων για
τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων, στους χώρους λειτουργίας
των

λαϊκών

αγορών

δεν

επιτρέπουν

τη

δραστηριοποίηση

των

πωλητών

(επαγγελµατιών -παραγωγών) στις περιπτώσεις:

12

παρ. 10 του άρθρου 12 του ν.3557/2007
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α) µη αυτοπρόσωπης παρουσίας του πωλητή (επαγγελµατία- παραγωγού ή του
εξουσιοδοτηµένου φυσικού προσώπου (υπαλλήλου) και των προσώπων που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του παρόντος.
β) όταν ο πωλητής (επαγγελµατίας - παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό
πρόσωπο (υπάλληλος), εκτίει επιβληθείσα διοικητική ποινή.
γ) όταν η άδεια του πωλητή (επαγγελµατία) έχει ανακληθεί προσωρινά λόγω
οφειλών ή λόγω θεώρησης (εδάφιο 4 παρ. Α του άρθρου 32).
δ) όταν ο πωλητής (παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο
(υπάλληλος) δεν κατέχει άδεια ή αυτή δεν είναι σε ισχύ.
ε) όταν ο πωλητής (επαγγελµατίας - παραγωγός ή το εξουσιοδοτηµένο φυσικό
πρόσωπο (υπάλληλος), δεν χρησιµοποιεί εγκεκριµένο πάγκο. Σε περίπτωση
άρνησης των πωλητών (επαγγελµατιών - παραγωγών) να συµµορφωθούν, µε τις
υποδείξεις «περί µη δραστηριοποίησης στη λαϊκή αγορά», οι αρµόδιοι υπάλληλοι
συντάσσουν «αναφορά- έκθεση ελέγχου» την οποία υποβάλλουν στην αρχή
έκδοσης της άδειας, για την εφαρµογή των αναφεροµένων στις παρ. 2, 3, 3 α του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 40
Επιτροπές ελέγχου πωλητών (επαγγελµατιών και παραγωγών)
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 10)
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για
τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων
∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας
Θεσσαλονίκης και των δηµοτικών συµβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών
περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, συγκροτούνται επιτροπές για τον έλεγχο των
πωλητών, επαγγελµατιών και παραγωγών, των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας
Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής)
και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης και για τις λοιπές περιφερειακές
ενότητες της χώρας, αντίστοιχα. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται ως εξής:
1η Οµάδα Επιτροπών ελέγχου λειτουργίας των λαϊκών αγορών:
α) έναν υπάλληλο µε βαθµό Α' της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την περιφέρεια Αττικής και έναν
υπάλληλο µε βαθµό Α' του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας
Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, για τις λοιπές περιφέρειες.
β) έναν υπάλληλο µε βαθµό Α' της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του
Υπουργείου Ανάπτυξης,
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Αττικής και έναν υπάλληλο µε βαθµό Α' του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της
οικείας Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, για τις λοιπές περιφέρειες.
γ) έναν υπάλληλο µε βαθµό Α' του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή
του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και έναν υπάλληλο µε βαθµό Α' του
Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας Περιφέρειας, ως Πρόεδρο, για τις
λοιπές περιφέρειες.
δ) ένα γεωπόνο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την περιφέρεια
Αττικής και έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας
περιφέρειας, για τις λοιπές περιφέρειες.
ε) ένα µέλος του ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή ένα µέλος
του ∆.Σ του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή ένα µέλος του οικείου
∆ηµοτικού Συµβουλίου, αντίστοιχα.
Οι ανωτέρω ορίζονται µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους.
Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι ο έλεγχος της εύρυθµης λειτουργίας των
λαϊκών αγορών, της τήρησης των προβλεπόµενων από τις σχετικές διατάξεις όρων
και προϋποθέσεων λειτουργίας, καθώς και η διενέργεια αυτοψιών για παροχή
πληροφοριών σχετικά µε θέµατα που ανακύπτουν κατά την εξέταση παραπόνων
και λοιπών προβληµάτων που τίθενται υπόψη του ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Αθήνας - Πειραιά για την Περιφέρεια Αττικής (πλην των περιφερειακών
ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) ή του ∆.Σ. του Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης ή των
δηµοτικών συµβουλίων για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας.
2η Οµάδα Επιτροπών ελέγχου επαγγελµατιών και παραγωγών:
α) έναν υπάλληλο µε βαθµό Α' της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την περιφέρεια Αττικής και έναν
υπάλληλο µε βαθµό Α' του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας
περιφέρειας, ως Πρόεδρο, για τις λοιπές περιφερεικές ενότητες της χώρας.
β) ένα γεωπόνο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για περιφέρεια Αττικής και έναν
υπάλληλο της υπηρεσίας Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας περιφέρειας, για τις
λοιπές περιφερειακές ενότητες της χώρας.
γ) έναν υπάλληλο µε βαθµό Α' του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή
του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και έναν υπάλληλο µε βαθµό Α' του
Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας περιφέρειας.
δ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών
Αγροτικών

Προϊόντων

Πωλητών

Λαϊκών

Αγορών,

για

τις

λαϊκές

αγορές

αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, ή έναν
εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής
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Μακεδονίας, για τις λαϊκές αγορές αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης,

ή έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου

συλλόγου

παραγωγών, για τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας.
ε) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Πωλητών
Λαϊκών Αγορών, για τις λαϊκές αγορές αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Αθήνας - Πειραιά, ή έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Σωµατείων
Επαγγελµατιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Μακεδονίας Θράκης, για
τις λαϊκές αγορές αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, ή
έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτικότερου συλλόγου επαγγελµατιών για τις
υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας. Οι ανωτέρω ορίζονται µε τους
νόµιµους αναπληρωτές τους.
Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι ο έλεγχος των προσερχόµενων στις λαϊκές
αγορές πωλητών, επαγγελµατιών και παραγωγών. Ειδικότερα, οι Επιτροπές
ελέγχουν µε αυτοψίες τους παραγωγούς, στους τόπους παραγωγής των προϊόντων
τους και διερευνούν την ακρίβεια του περιεχοµένου των βεβαιώσεων των Τριµελών
Επιτροπών της παρ.6 του άρθρου 33 του παρόντος π.δ. ως προς τις
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, τις συνολικές ποσότητες, το είδος, τις ποικιλίες των
δηλωθέντων από αυτούς προς διάθεση προϊόντων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
2. Οι ανωτέρω Επιτροπές διενεργούν τακτικούς ελέγχους (ανά περιοχή), υπό την
εποπτεία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και κατόπιν αιτήµατος των
υπηρεσιών του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά, για τις Λαϊκές αγορές
της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και
Ανατολικής Αττικής), ή του ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, για
τις λαϊκές αγορές της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, ή των ∆ηµοτικών
Συµβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας,
αντίστοιχα.
Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλουν λεπτοµερείς εκθέσεις.
3. Η γραµµατειακή υποστήριξη των Επιτροπών αυτών γίνεται από τον Οργανισµό
Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
ή από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της οικείας περιφέρειας, κατά περίπτωση.
Στα µέλη των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισµούς των Οργανισµών Λαϊκών
Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, ή των οικείων περιφερειών.
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Άρθρο 41
Χορήγηση θέσεων
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 11, Π.∆. 116/2008 άρθρο 8)
1. Τοποθέτηση πωλητών
α) Οι πωλητές, επαγγελµατίες και παραγωγοί, τοποθετούνται σε συγκεκριµένες
θέσεις µέσα στους χώρους των λαϊκών αγορών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 8 του άρθρου 11 του Νόµου.......
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που
αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»13.
β) Κατά την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου α) οι θέσεις κατανέµονται στους
πωλητές, επαγγελµατίες και παραγωγούς, σε αναλογία 1:1 µεταξύ τους. Με την ίδια
αναλογία κατανέµονται και οι νέες θέσεις που προέρχονται από επέκταση λαϊκών
αγορών ή από ίδρυση νέων λαϊκών αγορών.
2. Κενές - νέες Θέσεις
α) Η κενή θέση που προέρχεται, από µη ανανέωση παραγωγικής άδειας ή από
διαγραφή επαγγελµατία πωλητή από τις λαϊκές αγορές, καλύπτεται από άλλο
κάτοχο άδειας, παραγωγό ή επαγγελµατία, αντίστοιχα.
β) Οι θέσεις που προέρχονται, από επέκταση ή από ίδρυση νέων λαϊκών αγορών ή
οι κενές θέσεις λαϊκών αγορών γνωστοποιούνται στους ενδιαφεροµένους µε
ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο κατάστηµα του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αθήνας- Πειραιά ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που ανήκουν
στην αρµοδιότητα των Οργανισµών αυτών, ή στο κατάστηµα του οικείου ∆ήµου, για
τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειών της χώρας. Στην ανακοίνωση
γνωστοποιούνται, τα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι, µέσα σε
ορισµένη προθεσµία, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής τους και κάθε άλλο αναγκαίο
στοιχείο.
γ) Οι ενδιαφερόµενοι να τοποθετηθούν ως πωλητές στις νέες ή τις κενές θέσεις ή να
βελτιώσουν τις προηγούµενες θέσεις τους, υποβάλλουν αίτηση µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά µέσα στην προθεσµία που καθορίζει η ανακοίνωση.
δ) Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε πενταµελείς επιτροπές που συγκροτούνται µε
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, για τις λαϊκές αγορές που ανήκουν στην αρµοδιότητα των
13

παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του
ν.3377/2005.
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Οργανισµών αυτών και µε αποφάσεις των περιφερειακών συµβουλίων των οικείων
περιφερειών, για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές.
ε) Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται
1) Για τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά και Θεσσαλονίκης,
αντίστοιχα:
α.α) Από τρεις υπαλλήλους του οικείου Οργανισµού Λαϊκών Αγορών ή υπαλλήλους
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου ή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά
περίπτωση, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος.
β.β) Έναν εκπρόσωπο του σωµατείου των επαγγελµατιών πωλητών.
γ.γ) Έναν εκπρόσωπο του σωµατείου παραγωγών πωλητών.
2.) Για τις λοιπές περιφέρειες της χώρας.
α.α) Τρεις υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται
από το Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της περιφέρειας και ορίζεται ως Πρόεδρος.
β.β) Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων επαγγελµατιών πωλητών
λαϊκών αγορών ή του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου επαγγελµατιών πωλητών
λαϊκών αγορών, µε βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων µελών στις τελευταίες
εκλογές µελών, της οικείας περιφέρειας ως µέλος.
γ.γ) Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών
αγορών ή του αντιπροσωπευτικότερου Συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών
αγορών, µε βάση το πρωτόκολλο των ψηφισάντων µελών στις τελευταίες εκλογές
µελών, της οικείας περιφέρειας ως µέλος.
Το έργο της επιτροπής επικουρούν ο γραµµατέας και αναγκαίο βοηθητικό
προσωπικό που ορίζονται µε την απόφαση συγκρότησης της κάθε επιτροπής από
υπαλλήλους του οικείου Οργανισµού Λαϊκών Αγορών ή του οικείου ∆ήµου.
Τα µέλη της επιτροπής, ο γραµµατέας και το βοηθητικό προσωπικό αµείβονται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις σε βάρος πιστώσεων των Οργανισµών Λαϊκών
Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, ή σε βάρος πιστώσεων
των οικείων ∆ήµων.
στ) Η επιτροπή εισηγείται, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Αθήνας- Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που
ανήκουν στην αρµοδιότητα των Οργανισµών αυτών και στο περιφερειακό
συµβούλιο, για τις λαϊκές αγορές που ανήκουν στην περιφέρεια της, την τοποθέτηση
των πωλητών στις κενές ή τις νέες θέσεις, αφού αξιολογηθούν και συνεκτιµηθούν
απ' αυτήν τα παρακάτω κριτήρια:
1) Η οικογενειακή κατάσταση
2) Ο χρόνος κτήσης της άδειας
3) Η ηλικία του αδειούχου
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4) Αναπηρία η οποία προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα
5) Αγορές και αριθµός κατεχόµενων θέσεων
ζ) Οι πωλητές τοποθετούνται στις θέσεις τους, στις µεν λαϊκές αγορές που ανήκουν
στην αρµοδιότητα των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και
Θεσσαλονίκης, µε αποφάσεις του αρµόδιου κατά περίπτωση Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών, στις δε υπόλοιπες λαϊκές αγορές µε αποφάσεις των περιφερειακών
συµβουλίων των οικείων περιφερειών. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται έπειτα από
την ως άνω εισήγηση-γνώµη των επιτροπών των εδαφίων δ, ε και στ της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
η) Οι κενούµενες θέσεις χορηγούνται, τουλάχιστον ανά τρίµηνο.
θ) Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελµατίας ή παραγωγός, που απουσιάζει
αδικαιολόγητα πέραν του τετραµήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.
Σε κάθε περίπτωση, το 90% των θέσεων κάθε λαϊκής αγοράς καταλαµβάνουν
πωλητές (επαγγελµατίες και παραγωγοί) µε αντικείµενο την πώληση τροφίµων γης
και θαλάσσης.
ι) Οι κάτοχοι επαγγελµατικών αδειών µε αντικείµενο πώλησης τα είδη των
περιπτώσεων γ.γ. και ι.ι. της παραγράφου ∆1) του άρθρου 32 του παρόντος
τοποθετούνται ισοµερώς, σε θέσεις και σε λαϊκές αγορές, µε βάση τη δυναµικότητα
των λαϊκών αγορών σε αριθµό πωλητών, µε απόφαση του αρµοδίου, κατά
περίπτωση, Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας- Πειραιά ή Θεσσαλονίκης για τις
λαϊκές αγορές που ανήκουν στην αρµοδιότητα τους και µε αποφάσεις των
περιφερειακών συµβουλίων των οικείων περιφερειών στις υπόλοιπες λαϊκές
αγορές.

Άρθρο 42
Αναθεώρηση επαγγελµατικών αδειών
(Π.∆. 51/2006 άρθρο 12, Π.∆. 116/2008 άρθρο 9)
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για
την Περιφέρεια Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και
Ανατολικής Αττικής) και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση,
και µε απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, για
κάθε µία από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της χώρας, συγκροτούνται
επιτροπές για την αναθεώρηση των επαγγελµατικών αδειών που έχουν χορηγηθεί
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 παρ. 4 και 5 του Νόµου.......
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«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που
αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»14.
2. Κάθε κάτοχος επαγγελµατικής άδειας υποχρεούται µέσα σε προθεσµία τριών (3)
µηνών από την ηµεροµηνία συγκρότησης της οικείας επιτροπής να προσκοµίσει µε
αίτηση του τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 32, παράγραφος 1,
εδάφιο Γ, περιπτώσεις β, δ του παρόντος, καθώς και αποδείξεις καταβολής του
ετήσιου φόρου εισοδήµατος των τριών τελευταίων ετών και ό,τι άλλο ζητηθεί από
την αρµόδια επιτροπή.
3. Η επιτροπή, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 11 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»15 και του παρόντος
διατάγµατος για τη χορήγηση των επαγγελµατικών αδειών ή έπαψαν αυτές να
ισχύουν µεταγενέστερα ή συντρέχει άλλος λόγος σύµφωνα µε το παρόν και την
κείµενη νοµοθεσία, προβαίνει σε ανάκληση των αδειών αυτών. Ειδικότερα, η
επιτροπή συντάσσει πίνακες κατά κατηγορία επαγγελµάτων, των προς ανάκληση
αδειών. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στο κατάστηµα του οικείου Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών ή στο κατάστηµα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
4. Κατά των πινάκων χωρεί ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται για µεν την
Περιφέρεια Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και
Ανατολικής Αττικής) και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης ενώπιον του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για δε τις υπόλοιπες
περιφερειακές

ενότητες

της

χώρας

ενώπιον

του

Γενικού

Γραµµατέα

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η ένσταση υποβάλλεται εντός δέκα (10) ηµερών από
την ανάρτηση των πινάκων στο κατάστηµα του οικείου Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
ή στο κατάστηµα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης οι οποίοι αποφαίνονται επ'
αυτών.
5. Οι παραπάνω επιτροπές απαρτίζονται
Α) Για τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά και Θεσσαλονίκης
αντίστοιχα:
α.α) Από τον Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆/νσης του οικείου κατά περίπτωση
Οργανισµού, ως Πρόεδρο,
β.β) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε βαθµό ∆ιευθυντή για την
επιτροπή του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά, και έναν Υπάλληλο µε
14

στο άρθρο 7 παρ. 4 και 5 του ν.2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του ν.
3377/2005
15
του νόµου 2323/1995
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βαθµό Α του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της
περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την επιτροπή του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης.
γ.γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού.
Β.) Για τις λοιπές περιφερειακές ενότητες της χώρας.
α.α) ∆ύο υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας που ορίζονται από το

Γενικό

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως
πρόεδρος
β.β) 'Εναν υπάλληλο του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης
της περιφέρειας. Με την απόφαση συγκρότησης της κάθε επιτροπής ορίζεται ο
γραµµατέας αυτής και το προσωπικό που επικουρεί το έργο της από υπαλλήλους
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή της περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, κατά περίπτωση, ή από υπαλλήλους της οικείας
Περιφέρειας αντίστοιχα.
Τα µέλη της επιτροπής, ο γραµµατέας και το βοηθητικό προσωπικό αµείβονται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις σε βάρος πιστώσεων των Οργανισµών Λαϊκών
Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή σε βάρος πιστώσεων των
οικείων Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Άρθρο 43
Ίδρυση Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 1)

Οι λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας ιδρύονται, µετακινούνται ή
καταργούνται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του
Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»16.
Οι λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας λειτουργούν σε ξεχωριστούς
χώρους και σε αυτές συµµετέχουν µόνο παραγωγοί προϊόντων βιολογικής
γεωργίας, δικαιούχοι παραγωγικής άδειας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 44
του παρόντος π.δ.

16

στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του ν.2323/1995
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Άρθρο 44
∆ικαιούχοι απόκτησης παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών Προϊόντων
Βιολογικής Γεωργίας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 2, ΚΥΑ Κ1-164/2011 άρθρο 2)
1. Παραγωγική άδεια πωλητή για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
δικαιούνται φυσικά πρόσωπα, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια
άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε., οι οµογενείς Βορειοηπειρώτες, οι οµογενείς
Παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. ή την περιοχή του Πόντου και οι υπήκοοι
τρίτων χωρών που διαµένουν στην Ελλάδα νόµιµα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά
τα τελευταία πέντε (5) έτη και κατέχουν την προβλεπόµενη από το π.δ. 150/2006 (Α'
160) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής, καθώς και οι
Πρωτοβάθµιες

Συνεταιριστικές

Οργανώσεις

ή

οι

αναγνωρισµένες

οµάδες

παραγωγών αυτοτελώς, οι οποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται ως οµάδες
βιοκαλλιεργητών και πωλούν τα προϊόντα για λογαριασµό τους και µε την επωνυµία
τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία.
2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι πρέπει να ασχολούνται προσωπικά µε την καλλιέργεια
γης, ιδιόκτητης ή µισθωµένης, µε την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% του
ετήσιου συνολικού εισοδήµατός τους προέρχεται από τη γεωργική βιολογική
εκµετάλλευση. Εισοδήµατα που προέρχονται από εκµετάλλευση ακινήτων, δεν
λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του εισοδήµατος σύµφωνα µε τα οριζόµενα
ανωτέρω και δεν δηµιουργούν κώλυµα για την χορήγηση της άδειας.
Οι νέοι αγρότες (νεοεισερχόµενοι στον αγροτικό τοµέα) που δεν έχουν υπερβεί το
40ο έτος ηλικίας, δεν απαιτείται, να αποκοµίζουν από την απασχόλησή τους σε
αγροτική εργασία το 50% του εισοδήµατός τους, για τα (2) δύο πρώτα συνεχή έτη.
3. Οι δικαιούχοι των αδειών πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος.
4. Καθιερώνεται ειδικός τύπος άδειας για Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας µε την ονοµασία «Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ», πράσινου ανοικτού χρώµατος σχήµατος ορθογωνίου
παραλληλογράµµου, ύψους 0,14 µ. και πλάτους 0,20 µ. και η οποία φέρει για κάθε
κάτοχο υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:
α) Το φορέα και την ηµεροµηνία έκδοσης ή ανανέωσης.
β) Φωτογραφία (πρόσφατη) σφραγισµένη από τον φορέα.
γ) Στοιχεία της ταυτότητας (Ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα και µητέρας,
ηµεροµηνία, τόπος γέννησης και ∆ιεύθυνση κατοικίας, οδός, αριθµός, ∆ήµος).
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δ) Τον αριθµό µητρώου µε ηλεκτρονική σήµανση.
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθµό µητρώου ασφαλισµένου.
στ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
ζ) Τις λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και τις ηµέρες της εβδοµάδας,
στις οποίες επιτρέπεται να διαθέτει τα παραγόµενα βιολογικά προϊόντα, καθώς και
κάθε µεταγενέστερη µεταβολή των στοιχείων αυτών.
η) Τα παραγόµενα προϊόντα βιολογικής Γεωργίας και τις συνολικές ποσότητες
αυτών που πρόκειται να διατεθούν, κατά το χρονικό διάστηµα, για το οποίο ισχύει.
θ) Τις προσκοµιζόµενες, προς διάθεση, ποσότητες προϊόντων βιολογικής γεωργίας,
για κάθε συγκεκριµένη ηµέρα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας. Για τον σκοπό αυτό η ειδική άδεια φέρει τον αναγκαίο αριθµό φύλλων και
είναι δυνατή η προσθήκη νέων.

Άρθρο 45
Φορέας χορήγησης των παραγωγικών αδειών
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 3)
Οι παραγωγικές άδειες για λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
χορηγούνται:
1. Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς
(Ο.Λ.Α. Α-Π), για αγορές που λειτουργούν στη Περιφέρεια Αττικής (πλην των
περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) ή από τις
Υπηρεσίες του Οργανισµού έπειτα από εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
(Ο.Λ.Α.Θ), για αγορές, που λειτουργούν στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης
ή από τις Υπηρεσίες του Οργανισµού έπειτα από εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.
3. Από τα οικεία ∆ηµοτικά Συµβούλια για αγορές που λειτουργούν, στις λοιπές
περιφερειακές ενότητες της Χώρας, ή από τις υπηρεσίες µε αρµοδιότητα σε θέµατα
λαϊκών αγορών έπειτα από εξουσιοδότηση των ∆ηµοτικών Συµβουλίων.
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Άρθρο 46
∆ιαδικασία χορήγησης παραγωγικών αδειών -Απαιτούµενα δικαιολογητικά
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 4, ΚΥΑ Κ1-164 άρθρα 2 και 4)
1. Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών
αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, υποβάλλουν αιτήσεις ως ακολούθως:
α) Στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς (Ο.Λ.Α. Α-Π), εφόσον
κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής (πλην
των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής).
β) Στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ), εφόσον κατοικούν ή
διαµένουν µόνιµα στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.
γ) Στον οικείο ∆ήµο, εφόσον κατοικούν ή διαµένουν µόνιµα στα διοικητικά όρια ενός
∆ήµου της Χώρας.
2. Α) Ο ενδιαφερόµενος παραγωγός υποβάλλει αίτηση που έχει τη µορφή
υπεύθυνης δήλωσης στην οποία δηλώνει:
α) Ότι ασχολείται προσωπικά µε την παραγωγή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
(γεωργίας, µελισσοκοµίας, εκτροφής πουλερικών κλπ.) ή από κοινού συµβάλλουν
στην παραγωγή πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου
βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι και δευτέρου βαθµού και ο/η σύζυγος
β) Ότι ο/η αιτών/τούσα ή κάποιο από τα προστατευµένα µέλη της οικογένειας δεν
κατέχει παραγωγική άδεια πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας για τις Λαϊκές
Αγορές της Χώρας ή άδεια για το Υπαίθριο Εµπόριο (στάσιµο - πλανόδιο) ή ότι
πρόσωπα που συµβάλλουν από κοινού µε τον/ην αιτών/τούσα στην παραγωγή των
προϊόντων και έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ
αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού, ο/η σύζυγος είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας µε αναφορά στο ποσοστό της συνολικής
παραγωγής για το καθένα πρόσωπο χωριστά, που προτίθεται να διαθέσει στις
βιολογικές αγορές και ότι για τα πρόσωπα αυτά ισχύουν τα προβλεπόµενα στην
παρ. 2 του άρθρου 44 του παρόντος Π.∆.
γ) Τον αριθµό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον αριθµό της βεβαίωσης του
κλάδου της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ
δ) Τον αριθµό της σύµβασης εγκεκριµένου Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης
(ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και τον αριθµό του εγγράφου
πιστοποίησης (ως επιτάσσει η ισχύουσα κοινοτική και εθνική νοµοθεσία).
Τα υπό γ) και δ) αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αρµόδια Υπηρεσία.
Β) Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει επίσης:
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α) Βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 48 του παρόντος Π.∆. η οποία
έχει ισχύ είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης της.
β) Αντίγραφα:
1)

φορολογικής

δήλωσης

(Εντυπο

Ε1)

για

τα

εισοδήµατα

του/ης

ενδιαφερόµενου/ης, συνοδευµένη µε την απόδειξη καταβολής του αναλογούντος
φόρου και
2) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Εντυπο Ε9) µε όλες τις µεταβολές.
γ) Επικυρωµένο αντίγραφο µητρώου στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηµατίες
(παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα
κοινοτική και εθνική νοµοθεσία.
Γ) Ο ενδιαφερόµενος επιδεικνύει το Μηχανογραφικό ∆ελτίο Οικονοµικών Στοιχείων
Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών (Εντυπο Ε3) των δύο προηγουµένων ετών.
Μέχρι τη δηµιουργία µητρώου βιοκαλλιεργητών από επίσηµη αρµόδια αρχή θα
πρέπει να χρησιµοποιείται το µητρώο του οργανισµού ελέγχου και πιστοποίησης
(ΟΕ&Π) που είναι ενταγµένος ο επιχειρηµατίας.
3.

Οι

ενδιαφερόµενες

Πρωτοβάθµιες

Συνεταιριστικές

Οργανώσεις

ή

οι

αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, ως νοµικά
πρόσωπα, µαζί µε την αίτησή τους οφείλουν να υποβάλλουν:
α) Βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 48 του παρόντος π.δ η οποία
έχει ισχύ είκοσι (20) ηµερών, από την ηµεροµηνία έκδοσής της.
β)

Επικυρωµένο

αντίγραφο

µητρώου,

που τηρείται

από

τον

Οργανισµό

Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π), ή άλλης
αρµόδιας αρχής στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηµατίες (παραγωγοί) βιολογικών
προϊόντων (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα κοινοτική και εθνική
νοµοθεσία).
γ) Καταστατικό του Συνεταιρισµού ή της/των αναγνωρισµένης/ων οµάδας/ων
παραγωγών.
δ) Αντίγραφο του Μητρώου των µελών της, θεωρηµένο από την αντίστοιχη ∆.Ο.Υ.
της έδρας του.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του εκπροσώπου της Πρωτοβάθµιας
Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της/των αναγνωρισµένης/ων οµάδας/ων των
παραγωγών στην οποία αναφέρεται:
Ότι η Συνεταιρική Οργάνωση ή η/οι αναγνωρισµένη/ες οµάδα/ες των παραγωγών
έχει/ουν ενταχθεί, ως νοµικό/ ά πρόσωπο/α, στο σύστηµα ελέγχου και
πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.
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Ο τρόπος διάθεσης της συνολικής παραγωγής της Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής
Οργάνωσης ή της/των αναγνωρισµένης/ων οµάδας/ων των παραγωγών, καθώς και
το ύψος αυτής που θα διατεθεί στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων.
στ) Επικυρωµένο αντίγραφο του εντύπου της σύµβασης εγκεκριµένου Οργανισµού
Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και του
έγγραφου πιστοποίησης (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα κοινοτική και
εθνική νοµοθεσία) για την παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων που θα
εµπορεύονται στη λαϊκή αγορά όπως αναφέρεται στην άδεια προϊόντων βιολογικής
γεωργίας.
4 Τα φυσικά πρόσωπα ως µέλη Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή
αναγνωρισµένης/ων οµάδας/ ων παραγωγών, µαζί µε την αίτησή τους υποβάλλουν
και τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
5. Η διοικητική διαδικασία χορήγησης αδειών µπορεί να διεκπεραιώνεται και µέσω
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη
διεκπεραίωση της διαδικασίας συµπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο
περιλαµβάνει

όλα

τα

απαιτούµενα

δικαιολογητικά

που

αναφέρονται

στην

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Το έντυπο επισυνάπτεται στο παρόν και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του.

Άρθρο 47
∆ιάκριση παραγωγικών αδειών σύµφωνα µε τα διατιθέµενα είδη
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 5)
Οι παραγωγικές άδειες για τις λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
διακρίνονται κατά το περιεχόµενό τους ανάλογα µε τα παραγόµενα πιστοποιηµένα
και µε επισήµανση διατιθέµενα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, ως κατωτέρω:
α) Αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού.
β) Ανθέων, φυτών, φυτάριων πού προορίζονται προς φύτευση για την παραγωγή
φυτών.
γ) Οπωροκηπευτικών.
δ) Ελιών.
ε) Λαδιού τυποποιηµένου σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 275610/30.10.2003 (Β' 1616)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας-Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίµων.
στ) Μελισσοκοµικών προϊόντων.
ζ) Ξηρών καρπών στην φυσική τους κατάσταση.
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η) Οσπρίων (φασόλια, φακές κ.λπ.).
θ) Λοιπών αγροτικών προϊόντων στην φυσική τους κατάσταση για τα οποία
εφαρµόζονται οι εκάστοτε ρυθµίσεις της Εθνικής ή Κοινοτικής νοµοθεσίας κατά την
παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας (π.χ. Εδώδιµων φυτών-µανιταριών
κ.τ.λ.).
ι)

Παραδοσιακών

συσκευασµένων

-

πιστοποιηµένων
τυποποιηµένων

οικοτεχνικών
και

αγροτικών

µεταποιηµένων

(π.χ.

προϊόντων
µαρµελάδες,

κοµπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα
τοµάτας κ.τ.λ.), παρασκευασµένων από πιστοποιηµένες πρώτες ύλες πρωτογενούς
βιολογικής παραγωγής του ιδίου του παραγωγού πιστοποιηµένα και στη διαδικασία
παρασκευής τους και βοτάνων-αρτυµάτων, πού δεν έχουν υποστεί βιοµηχανική
επεξεργασία.
ια) Πουλερικών νωπών.
Τα ανωτέρω προϊόντα, για να διατεθούν στις λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής
γεωργίας, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής νοµοθεσίας
όσον αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής επισήµανσης και διάθεσης, όπως
εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 48
Συγκρότηση Τριµελών Επιτροπών για χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς
πωλητές λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 6)
1. Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
συγκροτείται Τριµελής Επιτροπή για χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς
Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, αποτελούµενη από τους
κατωτέρω:
α) Από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας Αγροτικής Ανάπτυξης ή από το γεωπόνο
του γραφείου βιολογικής γεωργίας ή των Γεωργικών Εφαρµογών ή της Γεωργικής
Ανάπτυξης, που υπηρετεί σε υπηρεσία της περιφέρειας, στα διοικητικά όρια της
οποίας βρίσκεται η έδρα της γεωργικής εκµετάλλευσης, αναπληρούµενο από τον
νόµιµο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
β) Από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας της περιφέρειας,

µε αρµοδιότητες σε

θέµατα λαϊκών αγορών, στα διοικητικά όρια της οποίας βρίσκεται η έδρα της
γεωργικής εκµετάλλευσης, αναπληρούµενο από το νόµιµο αναπληρωτή του, ως
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µέλος ή από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης Κτηνιατρικής της οικείας περιφέρειας µε
το νόµιµο αναπληρωτή του ως µέλος.
γ) Από τον εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος για
τους παραγωγούς των οποίων η έδρα της γεωργικής εκµετάλλευσης βρίσκεται
στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα µε το νόµιµο αναπληρωτή του,
ως µέλος και του συλλόγου Βιοκαλλιεργητών της οικείας περιφέρειας για τους
παραγωγούς των οποίων η έδρα της γεωργικής εκµετάλλευσης βρίσκεται στις
λοιπές περιφέρειες της χώρας µε το νόµιµο αναπληρωτή του.
2. Η θητεία των µελών της εν λόγω Επιτροπής είναι τριετής.
3. Έργο της Τριµελούς Επιτροπής είναι η έκδοση σε κάθε ενδιαφερόµενο της
σχετικής βεβαίωσης της παρ. 2α του άρθρου 46 του παρόντος π.δ. στην οποία θα
αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των καλλιεργειών, η θέση και η
έκταση των κτηµάτων, η προβλεπόµενη στρεµµατική και συνολική ποσότητα κατά
προϊόν και ποικιλία καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (ιδιόκτητο ή
µισθωµένο).
Στη βεβαίωση, που εκδίδεται κατά την έναρξη συγκοµιδής της παραγωγής
µνηµονεύονται τα προσκοµισθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία έλαβε
γνώση ή έλαβε υπόψη η Επιτροπή και από τα στοιχεία του άρθρου 7 παρ. 1.2 της
υπ' αριθµ. 245090/31.1.2006 (Β' 157 κοινής υπουργικής απόφασης) γίνεται
αναφορά µόνο στο τοπογραφικό σκαρίφηµα του αγροτεµαχίου ή των αγροτεµαχίων
καθώς και των κωδικών του εδαφίου γ της παραγ. 4 του παρόντος άρθρου.
4. Προκειµένου η Τριµελής Επιτροπή να αποφανθεί για την έκδοση της ανωτέρω
βεβαιώσεως, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει τη σχετική αίτησή του στη ∆/νση
Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας περιφέρειας, συνοδευµένη από τα κατωτέρω
δικαιολογητικά:
α) Το έντυπο γνωστοποίησης παραγωγού (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ισχύουσα νοµοθεσία) συνοδευµένο από οδοιπορικό και τοπογραφικό σκαρίφηµα
του αγροτεµαχίου ή των αγροτεµαχίων, το ηµερολόγιο εργασιών, σύµφωνα µε το
πρόγραµµα καλλιεργειών και το βιβλίο παραγωγής και πώλησης προϊόντων ανά
αγροτεµάχιο.
β) Το έγγραφο πιστοποίησης του άρθρου 6 παρ. 3 εδάφιο 3.1 του εγκεκριµένου
Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
ισχύουσα νοµοθεσία, το οποίο για τα νωπά προϊόντα εκδίδεται κατά την έναρξη
συγκοµιδής των προϊόντων και ισχύει για όλη τη διάρκεια συγκοµιδής τους ή της
συντήρησης. Αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του παραγωγού, το
είδος και η ποικιλία των προϊόντων µε την κοινή και επιστηµονική ονοµασία, η
συνολική κατά προϊόν και ποικιλία προβλεπόµενη ποσότητα παραγωγής.
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γ) Τη δήλωση του τελευταίου έτους Ο.Σ.∆.Ε (Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης
και Ελέγχου) ή του Ελαιοκοµικού µητρώου, µε τους κωδικούς εγγραφής του
παραγωγού και των αγροτεµαχίων.
δ) Αντίγραφο συµβολαιογραφικής πράξης ή µισθωτηρίου συµβολαίου για
µισθωµένα κτήµατα, ως κάτωθι:
Για µονοετείς καλλιέργειες,

ετήσιας ή µικρότερης διάρκειας,

ή πολυετείς

καλλιέργειες, το θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ. µισθωτήριο συµβόλαιο δεν πρέπει να
έχει διάρκεια µικρότερη των τριών (3) ετών ή των πέντε (5) ετών αντίστοιχα και να
έχει συνοµολογηθεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από την πρώτη συγκοµιδή των
προϊόντων ή να έχει συνοµολογηθεί κατά το τελευταίο έτος πριν τη συγκοµιδή µε
την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η προβλεπόµενη περίοδος µετατροπής ή
προετοιµασίας των αγροτεµαχίων (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα
κοινοτική και εθνική νοµοθεσία).
5. Στα µέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις, η δαπάνη των οποίων βαρύνει τους Προϋπολογισµούς
των οικείων περιφερειών.

Άρθρο 49
Παραγωγικές άδειες για Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 7)
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο παραγωγός Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, δικαιούται
µία µόνο άδεια για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας όλης της
Χώρας. Η εν λόγω άδεια ισχύει για έξι (6) µήνες και ανανεώνεται για ίσο χρονικό
διάστηµα µία ή περισσότερες φορές. Η πώληση των προϊόντων γίνεται σύµφωνα µε
το χρόνο ισχύος του πιστοποιητικού.
Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών ή και οι οµάδες βιοκαλλιεργητών, οι
οποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται, δικαιούνται ως νοµικά πρόσωπα µια άδεια
πωλητή, η οποία θα εκδίδεται στην επωνυµία της πιστοποιηµένης συνεταιριστικής
οργάνωσης ή οµάδας βιοκαλλιεργητών για το σύνολο της παραγωγής.
2. Ο κάτοχος παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας, κατά τον χρόνο ισχύος αυτής, δύναται, για διαφορετικές ηµέρες της
εβδοµάδας να διαθέτει τα προϊόντα του σε λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων της
της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και
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Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα ή
στις λοιπές περιφερειακές ενότητες της Χώρας.
Επιλέγει, µε αίτησή του, τις ηµέρες µε τις αντίστοιχες λαϊκές αγορές βιολογικών
προϊόντων στις οποίες επιθυµεί να διαθέτει τα προϊόντα του και να ασκεί την
δραστηριότητά του.
Οι Υπηρεσίες των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης
αντίστοιχα ή των ∆ήµων στις οποίες ανήκουν οι Λαϊκές Αγορές Βιολογικών
Προϊόντων, αναρτούν πίνακα στα γραφεία τους µε τις υπάρχουσες κενές θέσεις, οι
δε παραγωγοί πωλητές τοποθετούνται µε βάση τις επιλογές τους και τις
πραγµατικές ανάγκες των αγορών, µε κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση του
καταναλωτικού κοινού. Οι τοποθετήσεις και οι µεταβολές αναγράφονται και
θεωρούνται, στο ενιαίο για όλη την Επικράτεια έντυπο άδειας, της παρ. 4 του
άρθρου 44 του παρόντος π.δ.
3. Κατά τη χορήγηση ή ανανέωση της παραγωγικής άδειας, αναγράφονται στις
προβλεπόµενες στήλες της άδειας, από τις Υπηρεσίες των Οργανισµών Λαϊκών
Αγορών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή των περιφερειών, οι
συνολικές ποσότητες, κατά προϊόν και ποικιλία, που πρόκειται να διατεθούν κατά το
χρονικό διάστηµα ισχύος αυτής, µε βάση την βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής,
του άρθρου 48 του παρόντος π.δ.
4. Κατά την ανανέωση της άδειας, λαµβάνονται υπόψη οι τυχόν αδιάθετες
ποσότητες προϊόντων, που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα
ισχύος της άδειας. Οι αδιάθετες ποσότητες προκύπτουν µετά από αφαίρεση από τη
συνολική αρχική ποσότητα, που είχε δηλώσει ο παραγωγός ή ο εκπρόσωπος της
Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας των
παραγωγών, µε βάση την βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 48 του
παρόντος π.δ. κατά την έκδοση ή ανανέωση της άδειας, των συνολικών
ποσοτήτων, που τµηµατικά είχαν διακινηθεί κατά τον χρόνο ισχύος της άδειας, µε τα
Τριπλότυπα ∆ελτία Αποστολής όπως καθορίζονται στο άρθρο 88 του παρόντος
Π.∆., ως συνοδευτικά για τη διακίνηση των προϊόντων µέχρι το χώρο της Λαϊκής
Αγοράς Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
5. Η άδεια σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό
διάστηµα ισχύος της, µε αίτηση του παραγωγού ή του εκπροσώπου της
Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας των
παραγωγών. Οι αδιάθετες ποσότητες υπολογίζονται και αναγράφονται στην άδεια,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ 4 του παρόντος άρθρου.
6. Στο έντυπο της άδειας της παρ. 4 του άρθρου 44, καταχωρούνται από τους
εντεταλµένους Επόπτες-Υπαλλήλους των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-
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Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων της
Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και
Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή
τους εντεταλµένους Υπαλλήλους των ∆ήµων για τις λοιπές περιφερειακές ενότητες
της Χώρας, οι προσκοµιζόµενες κάθε φορά προς πώληση ποσότητες προϊόντων
κατά είδος και ποικιλία στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας, όπως αυτές αναγράφονται, κατά προϊόν και ποικιλία στο Τριπλότυπο
∆ελτίο Αποστολής, ως συνοδευτικό κατά τη διακίνηση.
7. Η άδεια πού χορηγείται σε Συνεταιριστική Οργάνωση ή σε αναγνωρισµένη οµάδα
παραγωγών βιολογικών προϊόντων, αναφέρει το όνοµα της Συνεταιριστικής
Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας των παραγωγών.
Επιτρέπεται η αλλαγή των υπαλλήλων της ως άνω Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή
της αναγνωρισµένης οµάδας παραγωγών βιολογικών προϊόντων για µία φορά µέσα
στον χρόνο ισχύος της άδειας, έπειτα από αίτηση του εκπροσώπου της
Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας των
παραγωγών και έγκριση της Αρχής, που χορηγεί την άδεια. Η αλλαγή υπαλλήλου
χωρίς έγκριση της εν λόγω Αρχής, αποτελεί λόγο οριστικής ανάκλησης της άδειας.
∆εν επιτρέπεται η χορήγηση παραγωγικών αδειών για Λαϊκές Αγορές Βιολογικών
Προϊόντων σε µέλη των Πρωτοβάθµιων Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή σε µέλη
των αναγνωρισµένων οµάδων παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ως φυσικών
προσώπων, εφόσον τα µέλη δεν έχουν ενταχθεί στο σύστηµα βιολογικού τρόπου
παραγωγής Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το Κεφάλαιο

Πέµπτο του παρόντος Τµήµατος του Π.∆. (άρθρο 88 επ.)

εφαρµόζεται και για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας και για όλα
τα Προϊόντα Βιολογικής Γεωργίας των παραγωγών πού αναφέρονται στο άρθρο 47
του παρόντος π.δ.
Ειδικότερα στο ανωτέρω Τριπλότυπο ∆ελτίο Αποστολής κατά την αποστολή των
προϊόντων προς το χώρο της λαϊκής αγοράς, θα συµπληρώνονται επί πλέον ο
κωδικός του παραγωγού και ο αντίστοιχος του αγροτεµαχίου στο σύστηµα ΟΣ∆Ε
(Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου).

Άρθρο 50
Ανανέωση παραγωγικών αδειών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 8)
1. Η παραγωγική άδεια πωλητή Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας ανανεώνεται µία ή
περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, από το φορέα που τη χορηγεί ή
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την ανανεώνει µε την προϋπόθεση προσκόµισης πιστοποιητικού προϊόντος από τον
οργανισµό ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕ&Π).
Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας είναι δυνατή η προσθήκη νέων
προϊόντων µε την προσκόµιση της βεβαίωσης της τριµελούς επιτροπής του άρθρου
48 του παρόντος π.δ. για τα νέα προϊόντα.
2. Για την ανανέωση της παραγωγικής άδειας µαζί µε την αίτηση απαιτείται η
υποβολή των κατωτέρω δικαιολογητικών:
α) Οι παραγωγοί Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στα εδάφια α, γ (περιπ. 1 και 2), ε και στ, της παρ. 2 του άρθρου 46
του παρόντος π.δ.
β) Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών ή µέλη τους ως αναγνωρισµένες
οµάδες παραγωγών, τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται, στα εδάφια α, ε και στ,
της παρ. 3 του άρθρου 46 του παρόντος π.δ.
3. Κατά την ανανέωση της παραγωγικής άδειας µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος:
α) οι παραγωγοί µαζί µε την αίτηση υποβάλλουν τα δικαιολογητικά α, ε και στ της
παρ. 2 του άρθρου 46 του παρόντος π.δ. και
β) οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών ή µέλη τους ως αναγνωρισµένες
οµάδες παραγωγών µαζί µε την αίτηση υποβάλλουν τα δικαιολογητικά α, ε και στ
της παρ. 3 του άρθρου 46 του παρόντος π.δ.
4. Παραγωγός πού απουσιάζει από τη βιολογική λαϊκή αγορά για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο του έτους και εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση στην εν λόγω αγορά,
τοποθετείται σε άλλη αγορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 6 του άρθρου 61
του παρόντος π.δ.

Άρθρο 51
Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 9)
Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας οφείλουν:
1. Να τηρούν τις ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας.
2. Κατά την πώληση των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στις Λαϊκές Αγορές να:
α) Εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος π.δ.
β) Αναρτούν σε εµφανές σηµείο της θέσης τους (πάγκο) το πιστοποιητικό του
Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π), µε τον κωδικό και το όνοµα του
κατόχου.
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γ) Τοποθετούν ανάλογα µε τη φύση του κάθε προϊόντος πινακίδα, κατά σειρά µε τις
ενδείξεις:
- ονοµασία προϊόντος
- ποικιλία και ποιότητα
- προέλευση
- τιµή πώλησης ανά µονάδα µέτρησης καθώς και τις κατά περίπτωση ενδείξεις:
«προϊόν βιολογικής γεωργίας ή προϊόν βιολογικής γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο».
δ) Αναρτούν σε εµφανές σηµείο της θέσης τους (πάγκο) πινακίδα σχήµατος
ορθογωνίου παραλληλογράµµου διαστάσεων 0,30 µ. x 0,40 µ. χρώµατος ανοικτού
πρασίνου, στην οποία µε ευδιάκριτα στοιχεία αναγράφονται τα εξής:
δα) Το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητά του (π.χ. παραγωγός, Συνεταιριστική
Οργάνωση Παραγωγών κ.τ.λ.).
δβ) Τον αριθµό µητρώου του πωλητή παραγωγού Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
δγ) Την περιοχή παραγωγής των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, και,
δδ) Αναλυτικά για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας τις λαϊκές βιολογικές αγορές στις
οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του.

Άρθρο 52
Συγκρότηση Επιτροπών Ελέγχου Παραγωγών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας των
Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 10)
Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για τις
λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων της Περιφέρειας Αττικής (πλην των
περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή των οικείων δηµοτικών
συµβουλίων

για

τις

Λαϊκές

Αγορές

Βιολογικών

Προϊόντων

των

λοιπών

περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας, συγκροτούνται επιτροπές για τον έλεγχο των
προσερχόµενων παραγωγών.
Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται, για κάθε µία από τις προαναφερόµενες, ως
εξής:
Α) Για την Περιφέρεια Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής
και Ανατολικής Αττικής):
αα) Ένα υπάλληλο µε βαθµό Α' της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή
του.
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ββ) Ένα γεωπόνο του Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π), ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του.
γγ) Ένα υπάλληλο µε βαθµό Α' του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς,
ως µέλος µε τον αναπληρωτή του.
Β) Για την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης:
αα) Ένα υπάλληλο µε βαθµό Α' της υπηρεσίας της περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας µε αρµοδιότητες σε θέµατα λαϊκών αγορών, ως Πρόεδρο, µε τον
αναπληρωτή του.
ββ) Ένα Γεωπόνο του Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π), ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του ή της Υπηρεσίας
Γεωργικής Ανάπτυξης ή του Γραφείου Βιολογικής Γεωργίας της περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του.
γγ) Ένα υπάλληλο µε βαθµό Α' του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, ως
µέλος, µε τον αναπληρωτή του.
Γ) Για τους λοιπούς δήµους της χώρας:
αα) Ένα υπάλληλο µε βαθµό Α' της υπηρεσίας του οικείου ∆ήµου, ως Πρόεδρο, µε
τον αναπληρωτή του.
ββ) Ένα γεωπόνο του Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π), ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του ή της Υπηρεσίας
Γεωργικής Ανάπτυξης ή του Γραφείου Βιολογικής Γεωργίας της οικείας περιφέρειας,
ως µέλος, µε τον αναπληρωτή του.
γγ) Ένα υπάλληλο µε βαθµό Α' της οικείας περιφέρειας, ως µέλος, µε τον
αναπληρωτή του.
3. Έργο των ως άνω Επιτροπών είναι ο έλεγχος της εύρυθµης λειτουργίας των
λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, της τήρησης των προβλεπόµενων
από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος π.δ. της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής
νοµοθεσίας καθώς και η διενέργεια αυτοψιών για παροχή πληροφοριών ή έρευνα
παραπόνων και καταγγελιών καταναλωτών και λοιπών γενικά προβληµάτων.
Οι έλεγχοι περιορίζονται σε θέµατα αρµοδιότητας έκαστου µέλους της Επιτροπής
Ελέγχου, όπως κατά περίπτωση, προκύπτει από την ισχύουσα νοµοθεσία, µε τη
σύνταξη ενιαίας έκθεσης και ενιαίου πορίσµατος ελέγχου, το οποίο µε ευθύνη του
προέδρου, υποβάλλεται σε όλες τις συναρµόδιες Υπηρεσίες.
Οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία κυρώσεις επιβάλλονται από κάθε αρµόδια
Υπηρεσία, µε βάση το πόρισµα ελέγχου της έκθεσης.
4. Η γραµµατειακή υποστήριξη των Επιτροπών παρέχεται από τους Οργανισµούς
Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή τις οικείες
υπηρεσίες µε αρµοδιότητες σε θέµατα λαϊκών αγορών των ∆ήµων της χώρας.
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5. Στα µέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα σύµφωνα
µε τις κείµενες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισµούς των
Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών- Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή των
οικείων ∆ήµων, κατά περίπτωση.
6. Οι αρµόδιοι υπάλληλοι, των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και
Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές Αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των
περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και των οικείων ∆ήµων της
Χώρας για τις Λαϊκές Αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων, στους χώρους
λειτουργίας των λαϊκών αγορών δεν επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση των πωλητών
παραγωγών στις περιπτώσεις:
α) Μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του πωλητή και των προσώπων που
προβλέπονται στα άρθρα 53 και 58 του παρόντος π.δ.
β) Όταν έχει επιβληθεί η διοικητική ποινή (αφαίρεση της άδειας) στον πωλητή.
γ) Όταν η άδεια έχει ανακληθεί προσωρινά λόγω οφειλών.
δ) Όταν ο πωλητής (παραγωγός) δεν κατέχει ή δεν βρίσκεται σε ισχύ, η άδειά του.

Άρθρο 53
Πρόσληψη υπαλλήλων από τους πωλητές παραγωγούς
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 11)
1. Επιτρέπεται οι πωλητές παραγωγοί Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας να προσλαµβάνουν υπαλλήλους, εφόσον προηγουµένως προσκοµισθούν
τα κατωτέρω δικαιολογητικά στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς, που
χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια:
α) Αίτηση του παραγωγού µε πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του και των στοιχείων
του/των υπό πρόσληψη υπαλλήλου/λων.
β) Σύµβαση εργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων.
γ) Κάρτα αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου από τον Ο.Α.Ε.∆.
δ) Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (Α'45)
«Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα
του εντύπου του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του παραγωγού µε την οποία
εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας του ιδίου, ότι
είναι υπεύθυνος, αντ' αυτού, για τα πωλούµενα προϊόντα, για την τήρηση των
προβλεπόµενων στο παρόν διάταγµα όρων λειτουργίας της αγοράς και την

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σχέδιο Π.∆.

99

υπογραφή των εγγράφων που αφορούν ελέγχους και δειγµατοληψίες των αρµοδίων
ελεγκτικών οργάνων.
ε) Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της ∆.Ο.Υ. κατοικίας ή
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί µη
υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήµατος του υπό πρόσληψη υπαλλήλου.
στ) Επιπλέον των ανωτέρω και για την ενηµέρωση των προβλεπόµενων αρµοδίων
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 46 του παρόντος π.δ. υπεύθυνη δήλωση
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του εντύπου του άρθρου
8 του ν. 1599/1986, του υπό πρόσληψη υπαλλήλου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν
ασκεί άλλο επάγγελµα ή επαγγελµατική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή
τα προστατευµένα µέλη της οικογένειας του δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελµατική ή
παραγωγική για τις Λαϊκές Αγορές ή τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας της Χώρας ή για υπαίθριο εµπόριο (πλανόδιο ή στάσιµο).
ζ) Προκειµένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χωρών επί µακρόν διαµένοντες
στην Ελλάδα νόµιµα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε έτη, την
προβλεπόµενη Απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαµονής από το π.δ.
150/2006 (Α' 160) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεµβρίου 2003, σχετικά µε το καθεστώς υπηκόων τρίτων
χωρών οι οποίοι είναι επί µακρόν διαµένοντες».
2. Παράταση χρησιµοποίησης υπαλλήλου υπηκόου τρίτης χώρας επιτρέπεται,
εφόσον προσκοµισθούν µαζί µε την αίτηση και τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων
β, ε και στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου γίνεται µε απόφαση του οργάνου, που
χορήγησε την άδεια, µετά από αίτηση του παραγωγού πωλητή και υπεύθυνη
δήλωσή του και καταχωρούνται στην παραγωγική άδεια πωλητή µετά από έλεγχο
ακρίβειας των δηλούµενων στοιχείων.
4. Η απόφαση πρόσληψης, παράτασης ή διαγραφής του υπαλλήλου κοινοποιείται
από το αρµόδιο όργανο πού χορήγησε την άδεια στο Υποκατάστηµα του
ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του πωλητή αδειούχου παραγωγού.
5. Οι αγρεργάτες, που είναι ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α και απασχολούνται
παραλλήλως ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές από παραγωγούς αγροτικών
προϊόντων, εξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3232/2004 (άρθρο 7 παραγρ. 4).
Κατά την πρόσληψή τους, ο αδειούχος παραγωγός, προσκοµίζει µαζί µε την αίτηση
εκτός από τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, δ, ε, και στ της παρ. 1 και
βιβλιάριο Ο.Γ.Α ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α ή επικυρωµένο
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φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Απογραφής του ανταποκριτού του Ο.Γ.Α. µε τη
σηµείωση «εκκρεµεί στον Ο.Γ.Α» και υπεύθυνη δήλωση περί αποκλειστικής
απασχόλησης του αγρεργάτη, τόσο στην καλλιέργεια των κτηµάτων, όσο και την
πώληση των παραγοµένων προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας.

Άρθρο 54
Καθιέρωση κάρτας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 12)
1. Καθιερώνεται στο χώρο λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας κάρτα λευκού χρώµατος για τον πωλητή παραγωγό και κίτρινου
χρώµατος για τον/τους υπάλληλο/λους, πλαστικοποιηµένη, την οποία φέρει/ρουν οι
κάτοχοί της, κατά περίπτωση, σε εµφανές σηµείο της ενδυµασίας τους.
2. Στην κάρτα, επικολλάται πρόσφατη φωτογραφία του κατόχου και αναγράφονται
τα εξής στοιχεία:
α) Ο φορέας που εξέδωσε την άδεια µε την σφραγίδα του.
β) Το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα κατά περίπτωση του κατόχου (παραγωγόςυπάλληλος) και εφόσον πρόκειται για υπάλληλο η ηµεροµηνία της πρόσληψης.
γ) Ο αριθµός και η ηµεροµηνία χορήγησης της άδειας.
δ) Αναλυτικά για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων
Βιολογικής Γεωργίας στις οποίες ασκεί τη δραστηριότητά του.

Άρθρο 55
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 13)
1. Οι Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας λειτουργούν από ∆ευτέρα
µέχρι Σάββατο, εκτός των επισήµων ή τοπικών αργιών.
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2. Το ωράριο λειτουργίας, για κάθε λαϊκή αγορά προϊόντων βιολογικής γεωργίας
καθορίζεται, για µεν τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας της
Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και
Ανατολικής

Αττικής)

και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης,

κατά

περίπτωση, µε αποφάσεις των ∆.Σ. των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών ΑθηνώνΠειραιώς (Ο.Λ.Α. Α-Π) ή Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.) αντίστοιχα, έπειτα από πρόταση
του οικείου ∆ήµου και της Οµοσπονδίας Ενώσεων Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος, για
δε τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας των λοιπών περιφερειακών
ενοτήτων της Χώρας µε αποφάσεις των οικείων δηµοτικών συµβουλίων έπειτα από
πρόταση και του συλλόγου Βιοκαλλιεργητών της οικείας περιφέρειας ή σε
περίπτωση έλλειψης συλλόγου Βιοκαλλιεργητών από την Οµοσπονδία Ενώσεων
Βιοκαλλιεργητών Ελλάδος.
Άρθρο 56
∆ικαιολογηµένη απουσία παραγωγού πωλητή από
την Λαϊκή Αγορά Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 14)
1. Επιτρέπεται στους παραγωγούς πωλητές να απουσιάζουν δικαιολογηµένα από
τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας για δέκα πέντε (15) ηµέρες, κατά
το χρονικό διάστηµα ισχύος της παραγωγικής άδειας, κάνοντας χρήση κανονικής
άδειας.
2. Η άδεια απουσίας του παραγωγού πωλητή χορηγείται από το αρµόδιο όργανο
που εξέδωσε την παραγωγική άδεια, έπειτα από αίτηση του αδειούχου παραγωγού
πωλητή. Κατά τον χρόνο απουσίας, λόγω κανονικής άδειας, του παραγωγού, οι
πωλήσεις στη Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων διενεργούνται από τα πρόσωπα
του άρθρου 58 του παρόντος π.δ. µε την προϋπόθεση υποβολής, µε την αίτηση,
της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. δ του άρθρου 53 του παρόντος π.δ.
3. Οι αρµόδιοι υπάλληλοι, των Οργανισµών λαϊκών αγορών Αθήνας - Πειραιά και
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικών γεωργίας
της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και
Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, και των οικείων
∆ήµων της Χώρας για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων,
στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας δεν
επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση των πωλητών παραγωγών στις περιπτώσεις:
α) Μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του αδειούχου ή των προσώπων που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του παρόντος.
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β) Όταν ο αδειούχος πωλητής εκτίει επιβληθείσα διοικητική ποινή.
γ) Όταν ο πωλητής δεν κατέχει άδεια ή αυτή δεν είναι σε ισχύ.

Άρθρο 57
Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 15)
1. Αλλαγή Λαϊκής Αγοράς Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας επιτρέπεται µόνο µετά
την πάροδο των έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος ή ανανέωσης της άδειας.
2. Η αλλαγή αυτή πραγµατοποιείται µε έγκριση του ∆.Σ. των Οργανισµών Λαϊκών
Αγορών Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων
Βιολογικής Γεωργίας της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων
∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας
Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση,

και µε έγκριση των οικείων περιφερειακών

συµβουλίων για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, των λοιπών
περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας.

Άρθρο 58
Χρήση της παραγωγικής άδειας από άλλα πρόσωπα-Προσωρινή αναπλήρωσηΑπλή υποβοήθηση του παραγωγού πωλητή
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 16)
1. Η παραγωγική άδεια για Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, µπορεί
να χρησιµοποιηθεί από τον ή την σύζυγο του αδειούχου ή τα παιδιά τους, εφόσον
είναι προστατευόµενα µέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν ασκούν άλλο επάγγελµα.
2. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου παραγωγού πωλητή µόνο
από συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού και από τον/την
σύζυγο µέχρι και τέσσερις (4) µήνες το έτος, λόγω αδυναµίας προσέλευσης του
αδειούχου, η οποία γνωστοποιείται, µε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στον
φορέα έκδοσης της άδειας.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αναπλήρωση να παραταθεί για τέσσερις (4)
επιπλέον µήνες.
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3. Επιτρέπεται η αναπλήρωση της αδειούχου παραγωγού για λόγους µητρότητας
από το σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια, για χρονικό διάστηµα, που
ορίζουν οι κείµενες περί µητρότητας διατάξεις και πάντως µέχρι τα τέκνα να
φθάσουν στην ηλικία των έξι (6) ετών.
4. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας του/ της αδειούχου, ή συζύγου ή
τέκνων), εφόσον ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων της ως άνω
παραγράφου 2, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωµένο
υπάλληλο.
5. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαµβάνει:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου πού αναπληρώνει τον
κάτοχο της άδειας µε σφραγίδα του φορέα πού εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια.
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθµό και την
ηµεροµηνία έκδοσης αυτής.
γ) Το βαθµό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.
δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.).
ε) Το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης.
6. Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση µε την παράλληλη παρουσία του κατόχου της
άδειας από τον ή την σύζυγο ή από συγγενή εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ
αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού.
7. ∆εν επιτρέπεται η αναπλήρωση ή υποβοήθηση από πρόσωπο όταν αυτό ή µέλος
της οικογένειας του είναι κάτοχος παραγωγικής ή επαγγελµατικής άδειας για λαϊκές
αγορές ή υπαίθριο εµπόριο (πλανόδιο-στάσιµο).
8. Η χρήση της άδειας, η προσωρινή αναπλήρωση και η απλή υποβοήθηση του
πωλητή παραγωγού, επιτρέπονται µε Αποφάσεις των φορέων του άρθρου 45 του
παρόντος π.δ. έπειτα από αίτηση των ενδιαφεροµένων πωλητών παραγωγών.
9. Τα πρόσωπα των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, δύνανται να
αναπληρώνουν προσωρινά τον αδειούχο παραγωγό µόνο στην περίπτωση που
έχουν από τον ίδιο εξουσιοδοτηθεί για την πώληση των προϊόντων, την τήρηση των
προβλεπόµενων στο παρόν διάταγµα όρων λειτουργίας της αγοράς και την
υπογραφή των εγγράφων που αφορούν ελέγχους και δειγµατοληψίες των αρµοδίων
ελεγκτικών µηχανισµών.
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Άρθρο 59
Χορήγηση παραγωγικών αδειών σε συγγενικά Πρόσωπα-Αλλαγή θέσεων
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 17)
1. Σε περίπτωση παραίτησης για οποιοδήποτε λόγο του/της κατόχου παραγωγικής
άδειας, ο φορέας που την εξέδωσε χορηγεί την άδεια σε συγγενικό πρόσωπο, κατά
σειρά προτεραιότητας στο/στη σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς και στα αδέλφια, µε
την προϋπόθεση ότι συνέβαλαν από κοινού µε τον προηγούµενο κάτοχο στην
παραγωγή των προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας και στις ίδιες θέσεις του προηγούµενου προκατόχου, εφόσον αυτές
επιλέγονται µε αίτησή του.
2. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του κατόχου της ως άνω άδειας, πριν την
συµπλήρωση του χρόνου ισχύος αυτής, ο φορέας που την εξέδωσε, χορηγεί την
άδεια σε συγγενικό πρόσωπο του θανούντος και κατά σειρά προτεραιότητας
στο/στη σύζυγο, στα τέκνα, στους γονείς και στα αδέλφια, για το εναποµένον
χρονικό διάστηµα µέχρι την συµπλήρωση του χρόνου ισχύος της άδειας. Η άδεια
χορηγείται µετά από αίτηση των δικαιούµενων, κατά την προαναφερόµενη σειρά
προτεραιότητας προσώπων.
Σε περίπτωση πού περισσότερα δικαιούµενα πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση και
έχουν την ίδια σειρά προτεραιότητας, επιλέγεται ο δικαιούχος µε κλήρωση, η οποία
διενεργείται ενώπιον όλων των ενδιαφεροµένων.
Η αίτηση, συνοδευµένη µε δήλωση παραίτησης των άλλων δικαιούµενων, που
προηγούνται στην σειρά προτεραιότητας, φέρει βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από ∆ηµόσια Αρχή και γίνεται δεκτή αµέσως µε την υποβολή της.
Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας και τις ίδιες θέσεις του προηγούµενου κατόχου.
Η χορήγηση των αδειών για οποιοδήποτε από τους παραπάνω λόγους σε
συγγενικό πρόσωπο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση του Οργανισµού
Ελέγχου και Πιστοποίησης (Ο.Ε.&Π.) ότι ο νέος κάτοχος της εκµετάλλευσης
συνεχίζει την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
3. Αµοιβαία αλλαγή θέσεων µεταξύ κατόχων παραγωγικών αδειών, µέσα στην ίδια
Λαϊκή Αγορά Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, εγκρίνεται µε αποφάσεις των ∆.Σ.
των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα,
για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, της Περιφέρειας Αττικής
(πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση ή µε απόφαση των
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δηµοτικών συµβουλίων, για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, των
λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της χώρας.

Άρθρο 60
Συγκρότηση τριµελών επιτροπών, για τις θέσεις των πωλητών
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 18)
1. Με αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών
Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, για τις Λαϊκές Αγορές
προϊόντων βιολογικής γεωργίας της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών
ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, συγκροτούνται τριµελείς επιτροπές, που απαρτίζονται
από τους κατωτέρω:
α) Από δύο υπαλλήλους του οικείου Οργανισµού ή υπαλλήλους της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου ή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά περίπτωση,
εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος.
β) Ένα εκπρόσωπο του Σωµατείου Παραγωγών Πωλητών Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας.
2. Με απόφαση δηµοτικών συµβουλίων των οικείων ∆ήµων για τις Λαϊκές Αγορές
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας,
συγκροτούνται τριµελείς επιτροπές, που απαρτίζονται από τους κατωτέρω:
α) Από δύο υπαλλήλους του οικείου ∆ήµου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από
τις υπηρεσίες µε αρµοδιότητες σε θέµατα λαϊκών αγορών και ορίζεται ως πρόεδρος.
β) Ένα εκπρόσωπο του συλλόγου παραγωγών πωλητών Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας.
3. Το έργο των ανωτέρω επιτροπών επικουρούν ο γραµµατέας και αναγκαίο
βοηθητικό προσωπικό, που ορίζονται µε την απόφαση συγκρότησής της, από
υπαλλήλους του οικείου Οργανισµού Λαϊκών Αγορών ή του οικείου ∆ήµου, κατά
περίπτωση.
Τα µέλη των επιτροπών, ο γραµµατέας και το βοηθητικό προσωπικό αµείβονται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις σε βάρος πιστώσεων των Οργανισµών Λαϊκών
Αγορών Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα ή σε βάρος πιστώσεων των
οικείων ∆ήµων της χώρας.
4. Έργο των ανωτέρω τριµελών επιτροπών είναι η εισήγηση, κατά περίπτωση, στο
∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης ή στο
περιφερειακό συµβούλιο της οικείας περιφέρειας, σχετικά µε την τοποθέτηση των
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πωλητών παραγωγών στις κενές ή νέες θέσεις των Λαϊκών Αγορών Προϊόντων
Βιολογικής Γεωργίας, µε βάση τη συνολική βαθµολογία που προκύπτει από την
αξιολόγηση των κριτηρίων µε τον οριζόµενο κατωτέρω συντελεστή βαρύτητας ανά
κριτήριο και τη σύνταξη κατά σειρά κατατάξεως πινάκων:
α) Η οικογενειακή κατάσταση του πωλητή παραγωγού, 5 µόρια για καθένα από τα
δύο πρώτα παιδιά και 10 µόρια για κάθε επιπλέον παιδί.
β) Ο χρόνος κτήσης της άδειας 1 µόριο ανά έτος και ειδικά για τους νέους αγρότες
που δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος ηλικίας 2 µόρια ανά έτος.
γ) Η ηλικία του δικαιούχου, 2 µόρια ανά έτος από την ηλικία των 18 µέχρι τα 40 και
ένα µόριο ανά έτος µετά την ηλικία των 40.
δ) Η αναπηρία πού προκύπτει από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα. Ανάλογα µε
το βαθµό αναπηρίας 10 µόρια µε ποσοστό αναπηρίας µέχρι 67%, 15 µόρια µε
ποσοστό αναπηρίας άνω των 67% µέχρι 80% και 20 µόρια µε ποσοστό αναπηρίας
άνω του 80%.
ε) Λαϊκές Αγορές και αριθµός ηµερών κατεχοµένων θέσεων. 1 µόριο για κάθε λαϊκή
αγορά που συµµετέχει και 2 µόρια για κάθε ηµέρα που δεν κατέχει θέση.

Άρθρο 61
Χορήγηση θέσεων
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 19)
1. Οι πωλητές παραγωγοί τοποθετούνται σε συγκεκριµένες θέσεις µέσα στους
χώρους των Λαϊκών Αγορών Προϊόντων, Βιολογικής Γεωργίας, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 11 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε
ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο
Εµπόριο»17.
2. Η κενή θέση στις εν λόγω Αγορές, που προέρχεται από µη ανανέωση της
παραγωγικής άδειας καλύπτεται από άλλο κάτοχο άδειας παραγωγού.
3. Οι θέσεις που προέρχονται από επέκταση ή από ίδρυση νέων λαϊκών αγορών
προϊόντων βιολογικής γεωργίας ή οι κενές θέσεις, γνωστοποιούνται στους
ενδιαφερόµενους µε

ανακοίνωση,

που τοιχοκολλάται στο κατάστηµα των

Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις
Αγορές της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής
17

στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Νόµου 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το
άρθρο 4 του ν.3337/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σχέδιο Π.∆.

107

Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης,
κατά περίπτωση, ή στο κατάστηµα της οικείας περιφέρειας για τις λαϊκές αγορές
προϊόντων βιολογικής γεωργίας των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας.
Στην ανακοίνωση γνωστοποιούνται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι
ενδιαφερόµενοι, εντός ορισµένης προθεσµίας, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής τους
και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
4. Οι ενδιαφερόµενοι για να τοποθετηθούν ως πωλητές στις νέες ή τις κενές θέσεις
ή να βελτιώσουν τις προηγούµενες θέσεις τους, υποβάλλουν αίτηση µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά εντός της προθεσµίας που καθορίζει η ανακοίνωση.
5. Η παραπάνω αίτηση, υποβάλλεται στην τριµελή Επιτροπή του άρθρου 60 του
παρόντος π.δ.
6. Οι πωλητές παραγωγοί τοποθετούνται στις θέσεις τους, στις µεν Λαϊκές Αγορές
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας που ανήκουν στην αρµοδιότητα των Οργανισµών
Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, µε αποφάσεις του αρµόδιου
κατά περίπτωση Οργανισµού Λαϊκών Αγορών, στις δε υπόλοιπες Λαϊκές Αγορές
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, µε αποφάσεις των περιφερειακών συµβουλίων
των οικείων περιφερειακών ενοτήτων ή από τις υπηρεσίες αυτών έπειτα από
εξουσιοδότηση.
Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται, έπειτα από την εισήγηση-γνώµη των τριµελών
Επιτροπών του άρθρου 60 του παρόντος π.δ. και ειδικότερα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παρ. 4 του εν λόγω άρθρου.
7. Οι κενωµένες θέσεις χορηγούνται τουλάχιστον ανά τρίµηνο.
8. Παραγωγός που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τη Λαϊκή Αγορά Προϊόντων
Βιολογικής Γεωργίας πέραν του τετράµηνου, στερείται της θέσης του.

Άρθρο 62
Ευθύνη τήρησης των διατάξεων
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 20)
Η τήρηση των διατάξεων στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών
Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, διενεργείται από τους φορείς που προβλέπονται
στην παρ. 11 του άρθρου 11 του Νόµου ...... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των
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διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»18, και τις
επιτροπές του άρθρου 52 του παρόντος π.δ.

Άρθρο 63
Κυρώσεις για τους παραβάτες Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 21)
1. Πέραν από τυχόν ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείµενες
διατάξεις επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις:
α.) Σε περίπτωση πού διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της βεβαίωσης, που εκδίδεται
από την Τριµελή Επιτροπή του άρθρου 48 του παρόντος π.δ. είναι ψευδή, από
υπαιτιότητα των µελών της, επιβάλλεται σε κάθε µέλος της τριµελούς επιτροπής,
διοικητικό πρόστιµο από 300 έως 20.000 ευρώ, πέραν των κυρώσεων πού
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ποινικού Κώδικα.
β.) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις του παραγωγού
πωλητή ή του εκπροσώπου της Πρωτοβάθµιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της
αναγνωρισµένης οµάδας των παραγωγών των παρ. 2 και 3 του άρθρου 46 του
παρόντος π.δ. περιλαµβάνουν ψευδή στοιχεία, επιβάλλονται οι κατωτέρω
κυρώσεις:
β.α) Στον παραγωγό πωλητή διοικητικό πρόστιµο από 300 έως 20.000 ευρώ. Η
άδεια ανακαλείται και δεν χορηγείται νέα για δύο χρόνια και σε περίπτωση νέας
παράβασης η άδεια ανακαλείται για τέσσερα χρόνια.
β.β) Στην Πρωτοβάθµια Συνεταιριστική Οργάνωση ή την αναγνωρισµένη οµάδα των
παραγωγών, διοικητικό πρόστιµο από 300 έως 20.000 ευρώ. Η άδεια ανακαλείται
και δεν χορηγείται νέα για δύο χρόνια και σε περίπτωση νέας παράβασης η άδεια
ανακαλείται για τέσσερα χρόνια.
2. Σε όσους παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών
Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας πέραν των προβλεπόµενων ποινικών
κυρώσεων από τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα, επιβάλλονται και οι
ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις.
α) Πρόστιµο, τριακοσίων (300) µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανάλογα µε τη
βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
β) Προσωρινή µέχρι ένα έτος ανάκληση της άδειας, και,

18

στην παρ. 11 του άρθρου 7 του Νόµου 2323/1995

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σχέδιο Π.∆.

109

γ) Οριστική ανάκληση της άδειας.
3. Ειδικά επιβάλλονται τα πρόστιµα του εδαφίου α και οι διοικητικές κυρώσεις των
εδαφίων β και γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, στις εξής περιπτώσεις:
(α) Όταν ο παραγωγός πωλητής χρησιµοποιεί πλαστά παραστατικά διακίνησης των
προϊόντων.
(β) Όταν ο παραγωγός πωλητής χρησιµοποιεί παραποιηµένα ή µε ανακριβή
στοιχεία παραστατικά διακίνησης των προϊόντων.
(γ) Όταν ο παραγωγός πωλητής κατά τη ζύγιση ή στάθµιση των προϊόντων
χρησιµοποιεί ελαττωµατικά ή µη εγκεκριµένα µέτρα, σταθµά και ζυγούς.
(δ) Όταν ο παραγωγός πωλητής παραποιεί µε οποιονδήποτε τρόπο την ακρίβεια
της ζύγισης.
(ε) Όταν ο παραγωγός πωλητής πραγµατοποιεί πωλήσεις ή µεταφέρει τα προϊόντα
του σε ώρες που δεν προβλέπονται για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Προϊόντων
Βιολογικής Γεωργίας (εκτός του καθορισµένου ωραρίου λειτουργίας).
(στ) Όταν ο παραγωγός πωλητής απαιτεί ή εισπράττει τίµηµα µεγαλύτερο από το
αναγραφόµενο στις πινακίδες.
(ζ) Όταν ο παραγωγός πωλητής πωλεί προϊόντα, που δεν προβλέπονται από την
άδειά του.
4. Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε βάση τις εκθέσεις ελέγχων των επιτροπών του
άρθρου 52 του παρόντος π.δ. και τους προβλεπόµενους από την παρ. 11 του
άρθρου 11 του Νόµου ...... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»19 αρµοδίους φορείς.
Αν διαπραχθεί για δεύτερη φορά η ίδια παράβαση, µέσα σε ένα έτος από την
τέλεση της προηγούµενης, τα πρόστιµα διπλασιάζονται, ενώ σε περίπτωση
διάπραξης τρίτης φοράς της ίδιας παράβασης µέσα σε ένα έτος από την τέλεση των
προηγούµενων, η άδεια ανακαλείται προσωρινά µέχρι ένα έτος ή και οριστικά,
ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
Η απόφαση επιβολής του προστίµου, ή ανάκλησης της άδειας εκδίδεται εντός
προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών, από την ηµέρα βεβαίωσης της σχετικής
παράβασης.
Ειδικότερα οι παραβάσεις των εδαφίων α.α και β.β της παρ. 3, γνωστοποιούνται
από τις υπηρεσίες των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών ή από τις υπηρεσίες µε
αρµοδιότητες σε θέµατα λαϊκών αγορών των ∆ήµων της χώρας, κατά περίπτωση,
στην οικεία ∆.Ο.Υ. του παραβάτη, µαζί µε αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου.
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5. Οι κυρώσεις των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται µε
αποφάσεις των αρχών που έχουν την αρµοδιότητα για την έκδοση της άδειας, τα δε
πρόστιµα αποτελούν έσοδο των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιά και
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα καθώς και των ∆ήµων της χώρας µε την επιφύλαξη των
προβλεπόµενων στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
6. Κατά της απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων της παραγράφου 5, ο
ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ένσταση (παρ. 9 του άρθρου 11 του Νόµου.......
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που
αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»20) ενώπιον του Περιφερειάρχη Αττικής για
παραβάσεις που τελούνται στις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας του
Νοµού Αττικής και ενώπιον του οικείου Περιφερειάρχη για παραβάσεις που
τελούνται στις λοιπές περιφέρειες της χώρας, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης.
7. Τα ύψη των προστίµων των παρ. 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου,
αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 11 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο
Εµπόριο»21, όπως ισχύει, εφαρµόζονται και για τους χώρους λειτουργίας των
Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.

Άρθρο 64
∆ιακριτότητα πωλητών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας
(Π.∆. 115/2008 άρθρο 22)
Οι κάτοχοι παραγωγικών αδειών προϊόντων βιολογικής γεωργίας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος π.δ. εφόσον στα ∆ιοικητικά όρια του ∆ήµου δεν λειτουργούν
Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, τοποθετούνται σε ενιαίο χώρο που
τους καθιστά διακριτούς από τους υπόλοιπους πωλητές των λαϊκών αγορών η
λειτουργία των οποίων προβλέπεται από το ΤΜΗΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΩΤΟ.

20
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΑ
Άρθρο 65
Αποστολή του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών –Πειραιά
(Π.∆. 489/1987 άρθρο 1, ν. 3190/2003 άρθρο 6)
Ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιά που ιδρύθηκε µε το Ν.
5647/1932, µε έδρα την Αθήνα, είναι σύµφωνα µε το Νόµο 1470/38 νοµικό
πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η δικαιοδοσία του οποίου εκτείνεται στην
Περιφέρεια Αττικής, πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και
Ανατολικής Αττικής.

Άρθρο 66
Σκοποί – Αρµοδιότητες
(Π.∆. 489/1987 άρθρο 2, ν. 3190/2003 άρθρο 6)
Σκοποί του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιά είναι:
1. Η µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών, η ίδρυση νέων λαϊκών
αγορών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής (πλην των
περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής), ο καθορισµός
των θέσεων και η τακτοποίηση των επαγγελµατιών πωλητών και παραγωγών σ'
αυτές στους κατάλληλους από κάθε άποψη χώρους που διατίθενται από τους
οικείους ∆ήµους και Κοινότητες, η επίβλεψη για την καθαριότητα, την απολύµανση
των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και για την αποκοµιδή των
απορριµµάτων που γίνονται µε τη φροντίδα των ∆ήµων και Κοινοτήτων όπου
λειτουργούν οι λαϊκές αγορές.
2. Η διευκόλυνση των παραγωγών και συνεταιρισµών παραγωγών να διαθέτουν τα
προϊόντα τους απ' ευθείας στην κατανάλωση µέσα από τις λαϊκές αγορές.
3. Η εφαρµογή µέσα στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Αθηνών - Πειραιά των εκάστοτε λαµβανοµένων µέτρων για την προστασία
των αγροτικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση των αναγκών της κατανάλωσης.
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Άρθρο 67
∆ιάρθρωση Υπηρεσιών
(Π.∆. 489/1987 άρθρο 3, ν. 3190/2003 άρθρο 6)
Οι Υπηρεσίες του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιά αποτελούν ∆/νση
συγκροτούµενη ως εξής:
α) Τµήµα Οργάνωσης Λαϊκών Αγορών.
β) Τµήµα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.
γ) Τµήµα Εσόδων.
δ) Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού.
ε) Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης.
στ) Τµήµα Μηχανογράφησης.

Άρθρο 68
Αρµοδιότητες ∆ιεύθυνσης
(Π.∆. 489/1987 άρθρο 4, ν. 3190/2003 άρθρο 6)
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ανάγονται στα παρακατάτω θέµατα κατανεµόµενα
µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Οργάνωσης Λαϊκών Αγορών.
αα.Η έκδοση των αδειών προσέλευσης των επαγγελµατιών πωλητών και
παραγωγών στις λαϊκές αγορές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά για τα
θέµατα αυτά αποφάσεις.
αβ.Η µέριµνα για τις µεταβολές των αδειών και κάθε τι που έχει σχέση µε τους
κατόχους αυτών.
αγ.Η τήρηση του γενικού µητρώου επαγγελµατιών πωλητών και παραγωγών καθώς
και η τήρηση ατοµικών καρτελών αυτών.
αδ.Προτάσεις για την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών.
β) Τµήµα Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών.
βα.Η µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τον καθορισµό
των χώρων λειτουργίας αυτών και των θέσεων των επαγγελµατιών πωλητών και
παραγωγών σ' αυτούς.
ββ.Η διευκόλυνση προσέλευσης παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών στις
λαϊκές αγορές.
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βγ.Η µέριµνα για τη χορήγηση αδειών απουσίας στους επαγγελµατίες πωλητές και
παραγωγούς, που προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις. Ο έλεγχος και η
παρακολούθηση των ποινών που επιβάλλονται στους επαγγελµατίες πωλητές και
παραγωγούς.
βδ. Η µέριµνα για την αλλαγή ηµέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
βε.Η µέριµνα και η παρακολούθηση για την έγκαιρη µεταφορά των λαϊκών αγορών
στους δρόµους που λειτουργούν εκ περιτροπής.
βστ.Η µέριµνα για την τήρηση καθαριότητας στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών
αγορών, σε συνεργασία µε τους ∆ήµους όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές.
βζ.Η διαγράµµιση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
βη. Η παρακολούθηση διακίνησης επάρκειας και τιµών των προϊόντων που
διατίθενται στους χώρους των λαϊκών αγορών, καθώς και η πληροφόρηση των
πολιτών για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
γ) Τµήµα Εσόδων.
γα.Η µέριµνα για την κανονική είσπραξη του δικαιώµατος του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Αθηνών – Πειραιά, που καταβάλλεται από τους επαγγελµατίες πωλητές και
παραγωγούς, του υπέρ ΙΚΑ ασφαλίστρου των επαγγελµατιών πωλητών καθώς και
η κατάθεση αυτών στην Τράπεζα Ελλάδος στο σχετικό λογαριασµό του Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιά.
γβ.Η τήρηση µητρώου των στο ΙΚΑ αυτασφαλισµένων επαγγελµατιών πωλητών.
γγ.Ο έλεγχος της εισπράξεως ασφαλίστρου και δικαιωµάτων και η ενηµέρωση κάθε
µεταβολής των επαγγελµατιών πωλητών συνεπεία της εισπράξεως.
γδ.Η τήρηση ειδικών βιβλίων για την καταχώρηση των αποδείξεων εισπράξεως.
γε. Η διεξαγωγή της σχετικής µε τα παραπάνω θέµατα αλληλογραφίας.
γστ.Η πληροφόρηση των επαγγελµατιών πωλητών για την υποχρέωση που έχουν
έναντι της Υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλισή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
δ) Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού.
δα.Η εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν θέµατα κατάστασης προσωπικού, η
τήρηση συστήµατος παρακολούθησης των στοιχείων των υπαλλήλων µε ατοµικά
δελτία, καθώς και των ατοµικών φακέλλων του προσωπικού.
δβ.Η εισήγηση για θέµατα προγραµµατισµού ανθρωπίνου δυναµικού, η αξιοποίηση
και εκπαίδευση προσωπικού.
δγ.Η παραλαβή και η πρωτοκόλληση εισερχόµενης, εξερχόµενης και εµπιστευτικής
αλληλογραφίας.
δδ.Η εξυπηρέτηση και η παροχή πληροφοριών στους πολίτες.
δε.Η έκδοση εγκυκλίων, η κοινοποίηση εγγράφων και εγκυκλίων.
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δστ.Η παραλαβή και η τήρηση φύλλων της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, η
φροντίδα για την τήρηση αρχείου εγκυκλίων και η βιβλιοθέτηση αυτών.
δζ.Η µέριµνα για τη συγκρότηση κάθε φύσης επιτροπών.
δη.Ο ορισµός εκπροσώπων σε Συµβούλια και Επιτροπές.
δθ.Η διακίνηση της αλληλογραφίας και η δακτυλογράφηση εγγράφων.
δι.Η καθαριότητα και η φύλαξη του κτιρίου του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αθηνών - Πειραιά.
δια.Ο χειρισµός των τηλεπικοινωνιακών µέσων, καθώς και των µηχανηµάτων
αναπαραγωγής εγγράφων.
διβ.Η µέριµνα για την κίνηση του Υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
διγ.Η βεβαίωση από τον Προϊστάµενο ή το νόµιµο αναπληρωτή του της ακρίβειας
αντιγράφων, φωτοτύπων οποιωνδήποτε εγγράφων και γενικά δικαιολογητικών,
αντιπαραβάλλοντας µε το επιδεικνυόµενο σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο.
ε) Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης.
εα.Η παρακολούθηση γενικά των εσόδων του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών
- Πειραιά.
εβ.Η εκκαθάριση και η πληρωµή των αποδοχών, των λοιπών αµοιβών και
αποζηµιώσεων του προσωπικού.
εγ.Η τήρηση των απαραίτητων βιβλίων µισθοδοσίας.
εδ φροντίδα για τις προµήθειες κάθε είδους υλικού.
εε.Η διενέργεια διαγωνισµών προµήθειας κάθε είδους υλικού και εξοπλισµού και η
ανάθεση αυτού.
εστ.Η επιµέλεια για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου
Προγράµµατος Προµηθειών.
εζ.Η µέριµνα για την εκτέλεση εργασιών (τυπογραφικών, επισκευής και συντήρησης
κτιρίων, εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και αυτοκινήτων).
εη.Η µέριµνα για την παρακολούθηση, την αξιοποίηση και την εκµετάλλευση της
περιουσίας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιά, την είσπραξη κάθε
άλλου εσόδου.
ει.Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του
Προϋπολογισµού, του ετήσιου ισολογισµού και απολογισµού.
εια.Η µέριµνα για την αγορά ή µίσθωση ακινήτων για την εξυπηρέτηση των
αναγκών του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιά.
στ) Τµήµα Μηχανογράφησης.
στ.α.Η µέριµνα για την επεξεργασία στοιχείων και µηχανογράφησης όλων των
εργασιών του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιά.
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στ.β.Η επιµέλεια της ανάλυσης και ο σχεδιασµός των υπό µηχανογράφηση
εργασιών.
στ.γ.Η κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων.
στ.δ.Η µέριµνα για την κωδικοποίηση των εχόντων ανάγκη υπηρεσιακών στοιχείων.
στ.ε.Η τήρηση, η ενηµέρωση και η ταξινόµηση του µηχανογραφικού αρχείου.
στ.στ.Η µελέτη των χρησιµοποιουµένων εντύπων και η εισήγηση για τη βελτίωση
και τυποποίησή τους.
στ.ζ.Η σχεδίαση νέων απλουστευµένων εντύπων, ιδιαίτερα των απαραιτήτων στις
συναλλαγές µε τους επαγγελµατίες πωλητές και παραγωγούς.

Άρθρο 69
Σύσταση θέσεων
(Π.∆. 489/1987 άρθρο 5, ν. 3190/2003 άρθρο 6)
Στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιά συνιστώνται σαράντα έξι (46)
νέες θέσεις ως εξής:
Κατηγορία ΠΕ:
- Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός - Οικονοµικός, θέσεις δύο (2) στους βαθµούς Γ', Β' και Α'.
- Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής, θέση µία (1) στους βαθµούς Γ', Β' και Α'.
Κατηγορία ΤΕ:
- Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικός - Λογιστικός, θέσεις τριάντα έξι (36) στους βαθµούς Γ', Β'
και Α'.
Κατηγορία ∆Ε:
- Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικός - Λογιστικός, θέση µία (1) στους βαθµούς Γ', Β' και Α'.
- Κλάδος ∆Ε Προσωπικού Η/Υ, θέσεις τέσσερις (4) στους βαθµούς Γ', Β' και Α'.
- Κλάδος ∆Ε Τεχνικός, θέση µία (1) στους βαθµούς Γ', Β' και Α'. Κατηγορία ΥΕ:
- Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, θέση µία (1) στους βαθµούς ∆' και Γ'
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Άρθρο 70
∆ιάρθρωση θέσεων - Προσόντα διορισµού
(Π.∆. 489/1987 άρθρο 6, ν. 3190/2003 άρθρο 6)
Οι θέσεις του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιά, που προβλέπονται
από τον Α.Ν. 1470/38, το Ν.∆. 50/73, το Ν. 1436/84, το Ν. 1476/84 και το άρθρο 69
του παρόντος, διαρθρώνονται κατά κατηγορίες και κλάδο, ως εξής:
Α'. Μόνιµο Προσωπικό:
α) Κατηγορία ΠΕ
Κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός - Οικονοµικός
1. Θέσεις ένδεκα (11) στους βαθµούς Γ', Β' και Α'.
2. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό, ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα νοµικής
ή πολιτικών ή οικονοµικών επιστηµών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων
Α.Ε.Ι., της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της αλλοδαπής.
Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής.
1. Θέση µία (1) ειδικότητας επιστήµης των Υπολογιστών στους βαθµούς Γ', Β' και
Α'.
2. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα
επιστήµης των υπολογιστών ή στατιστικής και πληροφορικής οικονοµικών
επιστηµών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής.
β) Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικός - Λογιστικός.
1. Θέσεις τριάντα οκτώ (38) στους βαθµούς Γ', Β' και Α'.
2. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό, ορίζεται το πτυχίο ή δίπλωµα
διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής ΤΕΙ ή το οµώνυµο ή αντίστοιχης ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωµα ισοτίµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
γ) Κατηγορία ∆Ε
Κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικός - Λογιστικός.
1. Θέσεις ενενήντα (90) στους βαθµούς Γ', Β' και Α'.
Από τις θέσεις του Κλάδου αυτού δεν πληρούνται ισάριθµες θέσεις µε τους
υπηρετούντες κάθε φορά στον προσωρινό Κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.
2. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος λυκείου
ή ισότιµο.
Κλάδος ∆Ε Προσωπικού Η/Υ
1. Θέσεις τέσσερις (4) στους βαθµούς Γ', Β' και Α'.
Περιλαµβάνονται οι ειδικότητες:
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α) Προγραµµατιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
β) Αυτοµατισµού - ηλεκτρονικών υπολογιστών.
γ) Χειριστών ηλεκτρονικού υπολογιστή και
δ) Χειριστών διατρητικών µηχανών.
Η κατανοµή των θέσεων σε ειδικότητες θα καθορίζεται κάθε φορά µε την
προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων.
2. Προσόντα διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζονται ο οµώνυµος ή
αντίστοιχος, κατά ειδικότητα, απολυτήριος τίτλος τεχνικού - επαγγελµατικού λυκείου
ή τεχνικής - επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής
µαθητείας του ΟΑΕ∆ ή άλλης ισότιµης σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής.
Για το διορισµό στις θέσεις µε απολυτήριο τίτλο τεχνικής -επαγγελµατικής σχολής
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆, ή άλλης ισότιµης
µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, απαιτείται και τριετής µετά την κτήση του
απολυτηρίου τίτλου, εµπειρία στην ειδικότητα ή σε συναφή ειδικότητα.
Για τη συµπλήρωση της τριετούς εµπειρίας συνυπολογίζεται ο χρόνος στρατιωτικής
θητείας κατά τον οποίο ο στρατεύσιµος ασκήθηκε σε εργασίες της οικείας
ειδικότητας ή συναφούς.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων από υποψηφίους µε τα
παραπάνω προσόντα, επιτρέπεται ο διορισµός µε απολυτήριο τίτλο λυκείου ή
ισοτίµου, και σχετική, κατά περίπτωση ειδική εµπειρία, ο τρόπος έγγραφης
απόδειξης της οποίας καθορίζεται προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων.
Κλάδος ∆Ε Τεχνικός.
1. Θέση µία (1) οδηγού οχηµάτων στους βαθµούς Γ', Β' και Α'.
2. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται οµώνυµα ο αντίστοιχος ή
συναφής απολυτήριος τίτλος τεχνικού - επαγγελµατικού λυκείου ή τεχνικής
επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του
ΟΑΕ∆ ή άλλης ισότιµης σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια άσκησης
επαγγέλµατος οδηγού.
δ) Κατηγορία ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Γραφείου.
1. Θέση µία (1) στους βαθµούς ∆' και Γ'.
2. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό, ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Κλάδος ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Προσωρινός).
Θέσεις είκοσι τέσσερις (24) στους βαθµούς ∆' και Γ'.
Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας.
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1. Θέση µία (1) στους βαθµούς ∆' και Γ'.
2. Προσόν διορισµού στον εισαγωγικό βαθµό ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Β. Προσωπικό µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου θέσεις δύο (2).

Άρθρο 71
Προϊστάµενοι
(Π.∆. 489/1987 άρθρο 7, ν. 3190/2003 άρθρο 6)
Στη ∆ιεύθυνση προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού.
Των Τµηµάτων της ∆/νσης του Οργανισµού, του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αθηνών - Πειραιά, προΐστανται υπάλληλοι των εξής Κλάδων:
α) Των τµηµάτων Οργάνωσης Λαϊκών Αγορών, Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών,
Εσόδων,

∆ιοίκησης

Προσωπικού

και

Οικονοµικής

∆ιοίκησης,

προΐστανται

υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, ή υπάλληλοι του Κλάδου ΤΕ
∆ιοικητικού - Λογιστικού, ή υπάλληλοι του Κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού.
β) Του τµήµατος Μηχανογράφησης, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής ή ∆Ε αντίστοιχης ειδικότητας.

Άρθρο 72
Σύγκληση Συµβουλίου-Απαρτία
(Υ.Α. Α2-3708/2009 άρθρα 1, 2)
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά
συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά τέσσερις (4) φορές το
µήνα και έκτακτα όποτε το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος.
2. Το ∆.Σ. µπορεί µε απόφαση του να καθορίζει εκ των προτέρων τις ηµέρες
τακτικών συνεδριάσεων κάθε µήνα, οπότε δεν είναι απαραίτητη η πρόσκληση των
µελών και αρκεί η προφορική ενηµέρωση τους.
3. Με έγγραφη αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον µελών του ∆.Σ., µπορεί να ζητείται η
σύγκληση αυτού.
Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση εντός πέντε (5)
τουλάχιστον ηµερών από τη λήψη της αίτησης.
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέµατα.
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Η εν λόγω ηµερήσια διάταξη µπορεί να καταρτισθεί και µε άλλα θέµατα, εκτός των
αιτουµένων, µέχρι την προηγούµενη ηµέρα της συνεδρίασης.
4. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα οκτώ (8) µέλη
του. Μεταξύ αυτών απαραίτητα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, ορίζεται νέα ηµεροµηνία συνεδρίασης
του ∆.Σ. και αποστέλλεται στα µέλη άλλη πρόσκληση.

Άρθρο 73
Λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(Υ.Α. Α2-3708/2009 άρθρα 3 και 4)
1.Ένα (1) τουλάχιστον µέλος του ∆.Σ. δικαιούται να ζητήσει από τον Πρόεδρο την
αναγραφή θέµατος στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης (τακτικής) συνεδρίασης
αυτού, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας του ∆.Σ.
Το ∆.Σ., µπορεί κατόπιν πρότασης του Προέδρου ή µέλους αυτού να αποφασίσει τη
συζήτηση µέχρι και δύο θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, εφόσον συµφωνεί η
πλειοψηφία.
Για θέµατα που έχουν ήδη ενταχθεί στην ηµερήσια διάταξη εισηγείται ο Προϊστάµενος
της ∆/νσης του Οργανισµού.
2. Η ηµερήσια διάταξη, µαζί µε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση, αποστέλλεται στα
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη και στον εισηγητή, δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από τη συνεδρίαση, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις, κατά τις οποίες µπορεί
να συντοµευθεί ο χρόνος πρόσκλησης. Ακόµη η πρόσκληση αυτή µπορεί να γίνει
προφορικά.
3. Εάν κάποιο τακτικό µέλος κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση του Συµβουλίου
ειδοποιεί γι` αυτό έγκαιρα τον αναπληρωτή του ή το Γραµµατέα του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ώστε αυτός να ειδοποιήσει το αναπληρωµατικό µέλος.
4. Ο φάκελος των θεµάτων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση, µε όλα τα σχετικά
έγγραφα, κατατίθεται, µετά την αποστολή των προσκλήσεων, στο Γραµµατέα του
∆.Σ., από όπου µπορούν να λάβουν γνώση τα µέλη και να ζητήσουν οποιαδήποτε
στοιχεία µπορεί να βοηθήσουν στη συζήτηση στο ∆.Σ.
5. Οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών και µε
φανερή ψηφοφορία µε ονοµαστική κλήση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σχέδιο Π.∆.

120

6. Τα µέλη του ∆.Σ. οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που
συνιστά συµµετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώµης ή πρότασης, εφόσον:
(α) η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντος τους συγχέεται µε την έκβαση της
υπόθεσης, ή (β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ` ευθεία µεν
γραµµή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθµού µε κάποιον από τους
ενδιαφερόµενους, ή (γ) έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε
τους ενδιαφερόµενους.
Το µέλος του ∆.Σ. που κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπο του λόγος που επιβάλλει
την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αµέσως στον Πρόεδρο του ∆.Σ. και να απέχει
από οποιαδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, το ∆.Σ. αποφαίνεται το ταχύτερο
δυνατόν.
Αίτηση εξαίρεσης µέλους ∆.Σ. µπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο του ∆.Σ. Η εξαίρεση
µπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από το ∆.Σ.
Τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που
δηλώνεται αποχή ή ζητείται εξαίρεση τόσων µελών ∆.Σ., ώστε τα αποµένοντα να µη
σχηµατίζουν την κατά το άρθρο 72 του παρόντος απαρτία.
7. Για θέµατα που αφορούν δαπάνη πάνω από 1.000.000 ευρώ πρέπει να υπάρχει
οµοφωνία των παρόντων µελών του ∆.Σ. Αν δεν επιτευχθεί οµοφωνία σε επόµενη
έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ., η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των
παρόντων µελών. Αν και πάλι αποβεί ατελέσφορη η ψηφοφορία, η απόφαση θα
ληφθεί µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Επίσης για τα κατωτέρω αναφερόµενα θέµατα, η απόφαση θα λαµβάνεται µε
πλειοψηφία των 3/4 των µελών του ∆.Σ. Αν η ψηφοφορία αποβεί ατελέσφορη, η
απόφαση θα ληφθεί µε πλειοψηφία των παρόντων µελών σε επόµενη συνεδρίαση.
α. Χορήγηση επαγγελµατικών αδειών
β. Κατανοµή θέσεων.
Το ∆.Σ. µπορεί να καλέσει ενώπιον του εκπροσώπους φορέων ή φυσικά πρόσωπα
για παροχή πληροφοριών ή γνωµών, σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα.
8. Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά από το Γραµµατέα, στα οποία
καταχωρούνται οι γενόµενες συζητήσεις, οι διατυπούµενες γνώµες και οι
λαµβανόµενες αποφάσεις, οι οποίες αριθµούνται σύµφωνα µε τη σειρά λήψης
αυτών.
Τα πρακτικά επικυρώνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα παριστάµενα
µέλη, τον Εισηγητή και το Γραµµατέα.
Οι διεξαγόµενες συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις δεν είναι ανακοινώσιµες. Επίσης
δεν ανακοινώνονται οι λαµβανόµενες αποφάσεις µέχρις ότου υπογραφούν τα
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Πρακτικά, καθώς και οι µη εκτελεστέες αποφάσεις του ∆.Σ. µέχρι να εγκριθούν από
τον αρµόδιο Υπουργό.

Άρθρο 74
Αρµοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(Υ.Α. Α2-3708/2009 άρθρο 5)
1. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Καθορίζει και καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη
β. Συγκαλεί σε συνεδρίαση τα µέλη του ∆.Σ. και µεριµνά για την εκτέλεση των
αποφάσεων του ∆.Σ.
γ. Εκπροσωπεί τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά δικαστικά και
εξώδικα, ενώπιον δικαστικών αρχών και ιδιωτών, δηµοσίων αρχών, φορέων και
οργανισµών στην Ελλάδα, καθώς επίσης και έναντι νοµικών και φυσικών
προσώπων, µε τα οποία ο Οργανισµός συνάπτει συµβάσεις κάθε είδους.
δ. ∆ιευθύνει τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου.
ε. Καλεί, εφόσον κρίνει σκόπιµο, επί πλέον του ∆.Σ., υπαλλήλους του Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και άλλα αρµόδια πρόσωπα για παροχή
πληροφοριών, στοιχείων, γνωµοδοτήσεων, κλπ.
στ. Προβαίνει σε δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις επί των αποφάσεων του ∆.Σ.,
εφόσον αυτές δύνανται να δηµοσιευθούν ή να γνωστοποιηθούν ευρέως.
ζ. Υπογράφει κάθε σύµβαση του Οργανισµού µε οποιουσδήποτε τρίτους.
η. Εκδίδει τις αναγκαίες πράξεις για την απρόσκοπτη λειτουργία του ∆.Σ. και την
εκτέλεση αποφάσεων αυτού.
2. Σε περίπτωση αναπλήρωσης του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο, ο τελευταίος
ασκεί τις αρµοδιότητες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Ο Πρόεδρος ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του εκχωρεί το ∆.Σ.

Άρθρο 75
Αναπλήρωση - Αντικατάσταση µελών
(Υ.Α. Α2-3708/2009 άρθρο 6)
1. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τα δε λοιπά
µέλη οι αναπληρωτές τους.
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2. Μέλη του ∆.Σ. που για οποιονδήποτε λόγο θα αποχωρήσουν αυτού,
αντικαθίστανται µε την ίδια διαδικασία. Τα οριζόµενα µέλη παραµένουν για τον
υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ∆.Σ.
3. Μέλος του ∆.Σ. που παύει να έχει την ιδιότητα, όπως αυτή ορίζεται στις
περιπτώσεις α - ια της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Νόµου.... «Κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο
Εµπόριο»22, αντικαθίσταται, όπως και οι αποχωρούντες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άρθρο 76
Αποστολή του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
(Π.∆. 85/2004 άρθρο 1)
1. Ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης που έχει συσταθεί ως ορίζεται στο
άρθρο 20 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»23 είναι Νοµικό Πρόσωπο
∆ηµοσίου

∆ικαίου

που

εποπτεύεται

από

τον

Υπουργό

Ανάπτυξης,

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και η δικαιοδοσία του
εκτείνεται στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης.
2. Σκοπός του Οργανισµού είναι η µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών
αγορών που εµπίπτουν στη δικαιοδοσία του, η πρόταση για την ίδρυση νέων
λαϊκών αγορών, η διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη
για τον καταναλωτή λειτουργία τους, καθώς και η τήρηση και σωστή εφαρµογή των
εκάστοτε λαµβανόµενων µέτρων για την προστασία των αγροτικών προϊόντων και
την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
3. Η διευκόλυνση των παραγωγών και συνεταιρισµών παραγωγών να διαθέτουν τα
προϊόντα τους απ' ευθείας στην κατανάλωση µέσα από τις λαϊκές αγορές.

22

περιπτώσεις α - ια της παραγράφου 1 του άρθρου 7στ του ν. 2323/1995 (όπως αυτό
προστέθηκε µε το άρθρο 6 του ν. 3377/2005)
23
ν.3190/2003 άρθρο 8
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Άρθρο 77
∆ιάρθρωση Υπηρεσιών
(Π.∆. 85/2004 άρθρο 2)
Οι υπηρεσίες του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών διαρθρώνονται σε επίπεδο
∆ιεύθυνσης συγκροτούµενης από τα εξής τµήµατα:
α. Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
β. Τµήµα Οικονοµικής ∆ιοίκησης και Εσόδων,
γ. Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού,
δ. Τµήµα Μηχανοργάνωσης και Μητρώου.

Άρθρο 78
Αρµοδιότητες
(Π.∆. 85/2004 άρθρο 3)
Οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης ανάγονται στα παρακάτω θέµατα και κατανέµονται
µεταξύ των Τµηµάτων ως εξής:
α. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Οργάνωσης και Λειτουργίας των Λαϊκών
Αγορών ανήκουν:
αα. Η έκδοση των αδειών προσέλευσης των πωλητών, επαγγελµατιών και
παραγωγών, στις λαϊκές αγορές, καθώς και η χορήγηση αδειών απουσίας αυτών,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά για τα θέµατα αυτά διατάξεις και αποφάσεις.
αβ. Η µέριµνα για τις µεταβολές και τις αναθεωρήσεις των αδειών, ο έλεγχος και η
παρακολούθηση των ποινών που επιβάλλονται στους πωλητές, επαγγελµατίες και
παραγωγούς καθώς και για κάθε θέµα που έχει σχέση µε τους κατόχους αδειών.
αγ. Η µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών, τον καθορισµό των
χώρων

λειτουργίας

αυτών,

τον

καθορισµό

των

θέσεων

των

πωλητών,

επαγγελµατιών και παραγωγών, την τήρηση της καθαριότητας στους χώρους
λειτουργίας αυτών σε συνεργασία µε τους οικείους ∆ήµους και τη διαγράµµιση των
χώρων λειτουργίας.
αδ. Η υποβολή προτάσεων για την ίδρυση, κατάργηση ή µετακίνηση λαϊκών
αγορών.
αε. Η παρακολούθηση της διακίνησης, της επάρκειας και των τιµών των προϊόντων
που διατίθενται στους χώρους των λαϊκών αγορών, καθώς και η ενηµέρωση των
καταναλωτών για τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών.
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β. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιοίκησης και Εσόδων ανήκουν:
βα. Η παρακολούθηση των εσόδων και εξόδων του Οργανισµού γενικά.
ββ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η κατάρτιση και τροποποίηση του ετήσιου
προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού, καθώς και η παρακολούθηση
εκτέλεσης του προϋπολογισµού.
βγ. Η µέριµνα και ο έλεγχος για την κανονική είσπραξη του ηµερήσιου δικαιώµατος
του Οργανισµού που καταβάλλεται από τους πωλητές, επαγγελµατίες και
παραγωγούς, καθώς και η µέριµνα για την κατάθεση των εισφορών υπέρ του
ασφαλιστικού φορέα των επαγγελµατιών πωλητών.
βδ. Η τήρηση όλων των σχετικών βιβλίων και στοιχείων, η µέριµνα για την απόδοση
των κρατήσεων στο ∆ηµόσιο ή τους ασφαλιστικούς οργανισµούς καθώς και η
διεξαγωγή κάθε σχετικής αλληλογραφίας.
βε. Η µέριµνα για την ενηµέρωση των πωλητών σε θέµατα ασφάλισης τους.
βστ. Η εκκαθάριση και πληρωµή των αποδοχών και λοιπών αµοιβών και
αποζηµιώσεων του προσωπικού και η τήρηση των βιβλίων µισθοδοσίας.
βζ. Η φροντίδα για την προµήθεια κάθε είδους υλικού και εξοπλισµού, καθώς και
της εκτέλεσης εργασιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί
προµηθειών.
βη. Η επιµέλεια για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου
προγράµµατος προµηθειών.
βθ. Η µέριµνα για την παρακολούθηση, την αξιοποίηση και την εκµετάλλευση της
περιουσίας του Οργανισµού, καθώς και η µέριµνα για την αγορά ή µίσθωση
ακινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισµού.
γ. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος ∆ιοίκησης και Προσωπικού ανήκουν:
γα. Η εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν σε θέµατα κατάστασης προσωπικού,
η τήρηση συστήµατος παρακολούθησης των στοιχείων και των ατοµικών φακέλων
αυτού.
γβ. Η τήρηση αρχείου της σχετικής νοµοθεσίας, των εγκυκλίων και των ΦΕΚ, η
µέριµνα για την ενηµέρωση του προσωπικού και των συναλλασσοµένων πολιτών
µε τον Οργανισµό.
γγ. Η εισήγηση για θέµατα προγραµµατισµού ανθρώπινου δυναµικού, την
αξιοποίηση και την εκπαίδευση του προσωπικού.
γδ. Η µέριµνα για τη συγκρότηση κάθε είδους επιτροπών και Συµβουλίων του
Οργανισµού, καθώς και την υπόδειξη εκπροσώπων του Οργανισµού σε άλλες
Επιτροπές ή Συµβούλια.
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γε. Η µέριµνα για την πρόσκληση και τη διεξαγωγή του ∆.Σ. του οργανισµού , η
συγκέντρωση στοιχείων για την λήψη αποφάσεων καθώς και η τήρηση των
πρακτικών.
γστ. Η γραµµατειακή υποστήριξη όλων των θεµάτων του Οργανισµού
δ. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Μητρώου - Μηχανογραφικών εφαρµογών
ανήκουν:
δα. Η µέριµνα για την επεξεργασία στοιχείων µηχανοργάνωσης όλων των εργασιών
του Οργανισµού. Η επιµέλεια της ανάλυσης και ο σχεδιασµός των υπό
µηχανογράφηση εργασιών. Η κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων.
δβ. Η µέριµνα για την κωδικοποίηση των υπηρεσιακών στοιχείων.
δγ. Η τήρηση και ενηµέρωση του γενικού µητρώου των πωλητών, επαγγελµατιών
και παραγωγών, καθώς και του µηχανογραφικού αρχείου.
δδ. Η µελέτη των χρησιµοποιουµένων εντύπων και η εισήγηση για την τυποποίηση
και βελτίωση τους, ιδιαίτερα των απαραίτητων στις συναλλαγές µε τους πωλητές,
επαγγελµατίες και παραγωγούς
Άρθρο 79
∆ιάρθρωση θέσεων κατά κατηγορίες και κλάδους
(Π.∆. 85/2004 άρθρο 4)
Οι θέσεις του προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους που έχουν συσταθεί µε την
περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 20 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»24
κατανέµονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
Κλάδος Π.Ε. ∆ιοικητικός-Οικονοµικός: έξη (6) θέσεις, έκτων οποίων µία (1) θέση
στο βαθµό του ∆ιευθυντή και πέντε (5) στους βαθµούς ∆'- Α'. Κλάδος Π.Ε.
Πληροφορικής: δύο (2) θέσεις στους βαθµούς ∆'- Α', ειδικότητας Πληροφορικής ή
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
Κλάδος Τ.Ε. ∆ιοικητικός: δύο (2) θέσεις στους βαθµούς ∆'-Α'
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆.Ε.
Κλάδος ∆ιοικητικών-Γραµµατέων: οκτώ (8) θέσεις στους βαθµούς ∆' - Α'. Κλάδος
Προσωπικού Η/Υ: Τέσσερις (4) θέσεις στους βαθµούς ∆'- Α', ειδικότητας χειριστών
Η/Υ.

24

ν.3190/2003 άρθρο 8
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Κλάδος Τεχνικός: δύο (2) θέσεις στους βαθµούς ∆'- Α' ειδικότητας
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
Κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας: µία (1) θέση στους βαθµούς Ε'-Β'

Άρθρο 80
Προσόντα διορισµού
(Π.∆. 85/2004 άρθρο 5)
Προσόντα διορισµού σε θέσεις µόνιµου προσωπικού ορίζονται κατά ειδικότητα τα
προβλεπόµενα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001),
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 347/2003 (A 315).

Άρθρο 81
Παράρτηµα Σύνθεσης Υπηρεσιακών Μονάδων (Π.Σ.Υ.Μ.) σε θέσεις Προσωπικού
του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
(Π.∆. 85/2004 άρθρο 6)
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑ∆Ο
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α

ΠΕ
∆ΙΟΙΚ
. ΟΙΚ.

∆/ΝΣΗ
ΤΜ. ΟΡΓ. &
ΛΕΙΤ.
ΛΑΪΚΩN
ΑΓΟΡΩΝ
ΤΜ. ΟΙΚ.
∆/ΚΣΗΣ &
ΕΣΟ∆ΩΝ

1

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕ
∆ΙΟΙΚ.
ΛΟΓ.

∆Ε ∆Κ
ΓΡΑΜ.

∆Ε
ΧΕΙΡ.Η/Υ

3

1

7

1

2

1

6

1

2

1

2

1

8

2

1
8

1
4

2

1

3
25

3

1
ΤΜ.
∆/ΚΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠ.
ΤΜ.
ΜΗΧΑΝ.
ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΕ
ΠΛΗΡ.

1

1

6

1
2
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ΩΝ

ΥΕ
ΠΡΟΣ.
ΚΑΘ.
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ΘΕΣΕΩΝ /
ΜΟΝΑ∆Α
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Άρθρο 82
Προϊστάµενοι υπηρεσιών
(Π.∆. 85/2004 άρθρο 7)
Της ∆ιεύθυνσης του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης προΐσταται
µόνιµος υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού-Οικονοµικού.
Των Τµηµάτων του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, εκτός του
Τµήµατος Μητρώου και Μηχανογραφικών Εφαρµογών, προΐστανται µόνιµοι
υπάλληλοι του κλάδου Π.Ε. ∆ιοικητικού - Οικονοµικού και εν ελλείψει αυτών, του
κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού και εν ελλείψει αυτών, του κλάδου ∆.Ε. ∆ιοικητικώνΓραµµατέων.
Του Τµήµατος Μητρώου - Μηχανογραφικών Εφαρµογών προΐσταται µόνιµος
υπάλληλος του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής και εν ελλείψει αυτού Π.Ε. ∆ιοικητικού Οικονοµικού και εν ελλείψει αυτού, του κλάδου Τ.Ε. ∆ιοικητικού.

Άρθρο 83
Σύγκληση Συµβουλίου- Ηµερήσια διάταξη- Απαρτία
(Υ.Α. Α2-3563/2005 άρθρα 1, 2 και 3)
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
συγκαλείται µε έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά τέσσερις (4) φορές το
µήνα και έκτακτα όποτε το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος.
2. Το ∆.Σ. µπορεί µε απόφασή του να καθορίζει εκ των προτέρων τις ηµέρες
τακτικών συνεδριάσεων κάθε µήνα, οπότε δεν είναι απαραίτητη η πρόσκληση των
µελών και αρκεί η προφορική ενηµέρωσή τους.
3. Με έγγραφη αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον µελών του ∆.Σ. µπορεί να ζητείται η
σύγκληση αυτού. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει έκτακτη
συνεδρίαση εντός πέντε (5) τουλάχιστον ηµερών από τη λήψη της αίτησης. Στην
αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέµατα. Η εν λόγω ηµερήσια
διάταξη µπορεί να καταρτισθεί και µε άλλα θέµατα εκτός των αιτουµένων, µέχρι και
την προηγούµενη ηµέρα της συνεδρίασης.
4. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. µε εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης του
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των προς συζήτηση
θεµάτων.
5. Ένα (1) τουλάχιστον µέλος του ∆.Σ. δικαιούται να ζητήσει από τον Πρόεδρο την
αναγραφή θέµατος στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης (τακτικής) συνεδρίασης
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αυτού ύστερα από σύµφωνη γνώµη της πλειοψηφίας του ∆.Σ. Το ∆.Σ., εφόσον
παρευρίσκονται όλα τα µέλη του, µπορεί κατόπιν πρότασης του Προέδρου ή µέλους
αυτού να αποφασίσει τη συζήτηση µέχρι και δύο θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης,
εφόσον συµφωνεί η πλειοψηφία.
6. Η ηµερήσια διάταξη, µαζί µε την πρόσκληση για τη συνεδρίαση, αποστέλλεται στα
τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη και στον εισηγητή, δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες
πριν από τη συνεδρίαση, εκτός από επείγουσες περιπτώσεις κατά τις οποίες µπορεί
να συντοµευθεί ο χρόνος πρόσκλησης. Ακόµη η πρόσκληση αυτή µπορεί να γίνει
προφορικά.
7. Εάν κάποιο τακτικό µέλος κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση του Συµβουλίου
ειδοποιεί γι` αυτό έγκαιρα τον αναπληρωτή του ή το Γραµµατέα του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, ώστε αυτός να ειδοποιήσει το αναπληρωµατικό µέλος.
8. Ο φάκελος των θεµάτων που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση, µε όλα τα σχετικά
έγγραφα, κατατίθεται, µετά την αποστολή των προσκλήσεων, στον Γραµµατέα του
∆.Σ. από όπου µπορούν να λάβουν γνώση τα µέλη και να ζητήσουν οποιαδήποτε
στοιχεία µπορεί να βοηθήσουν στη συζήτηση στο ∆.Σ.
9. Το ∆.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα οχτώ (8) µέλη
του. Μεταξύ αυτών απαραίτητα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Σε
περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, ορίζεται νέα ηµεροµηνία συνεδρίασης του
∆.Σ. και αποστέλλεται στα µέλη άλλη πρόσκληση.

Άρθρο 84
Συνεδρίαση και λήψη απόφασης
(Υ.Α. Α2-3563/2005 άρθρο 4)
1. Οι αποφάσεις του ∆.Σ. λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων µελών και µε
φανερή ψηφοφορία, µε ονοµαστική κλήση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η
ψήφος του Προέδρου.
2. Τα µέλη του ∆.Σ. οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που
συνιστά συµµετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώµης ή πρότασης εφόσον:
α) η ικανοποίηση προσωπικού συµφέροντός τους συνδέεται µε την έκβαση της
υπόθεσης, ή
β) είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, κατ` ευθεία µεν γραµµή
απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τέταρτου βαθµού µε κάποιον από τους
ενδιαφερόµενους, ή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Σχέδιο Π.∆.

129

γ) έχουν ιδιαίτερο δεσµό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα µε τους ενδιαφεροµένους.
Το µέλος του ∆.Σ. που κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει
την αποχή του, οφείλει να το δηλώσει αµέσως στον Πρόεδρο του ∆.Σ. και να απέχει
από οποιαδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις αυτές, το ∆.Σ. αποφαίνεται το ταχύτερο
δυνατόν. Αίτηση εξαίρεσης µέλους ∆.Σ. µπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο του ∆.Σ.. Η
εξαίρεση µπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από το ∆.Σ. Τα οριζόµενα στην
παρούσα παράγραφο δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που δηλώνεται αποχή ή
ζητείται εξαίρεση τόσων µελών ∆.Σ. ώστε τα αποµένοντα να µη σχηµατίζουν την
κατά το άρθρο 83 του παρόντος απαρτία.
3. Για θέµατα που αφορούν δαπάνη πάνω από 1.000.000 ευρώ πρέπει να υπάρχει
οµοφωνία των παρόντων µελών του ∆.Σ. Αν δεν επιτευχθεί οµοφωνία σε επόµενη
έκτακτη συνεδρίαση του ∆.Σ., η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των
παρόντων µελών. Αν και πάλι αποβεί ατελέσφορη η ψηφοφορία, η απόφαση θα
ληφθεί µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Επίσης για τα κατωτέρω
αναφερόµενα θέµατα, η απόφαση θα λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των µελών
του ∆.Σ. Αν η ψηφοφορία αποβεί ατελέσφορη, η απόφαση θα ληφθεί µε πλειοψηφία
των παρόντων µελών σε επόµενη συνεδρίαση.
α. Χορήγηση επαγγελµατικών αδειών.
β. Κατανοµή θέσεων.
4. Το ∆.Σ. µπορεί να καλέσει ενώπιόν του εκπροσώπους φορέων ή φυσικά
πρόσωπα για παροχή πληροφοριών ή γνωµών σχετικά µε τα συζητούµενα θέµατα.

Άρθρο 85
Τήρηση Πρακτικών
(Υ.Α. Α2-3563/2005 άρθρο 5)
1. Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά από το Γραµµατέα, στα οποία
καταχωρούνται οι γενόµενες συζητήσεις, οι διατυπούµενες γνώµες και οι
λαµβανόµενες αποφάσεις, οι οποίες αριθµούνται σύµφωνα µε τη σειρά λήψης
αυτών. Τα πρακτικά επικυρώνονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα
παριστάµενα µέλη, τον Εισηγητή και τον Γραµµατέα.
2. Οι διεξαγόµενες συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις δεν είναι ανακοινώσιµες. Επίσης
δεν ανακοινώνονται οι λαµβανόµενες αποφάσεις µέχρις ότου υπογραφούν τα
Πρακτικά, καθώς και οι µη εκτελεστέες αποφάσεις του ∆.Σ. µέχρι να εγκριθούν από
τον αρµόδιο Υπουργό.
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Άρθρο 86
Αρµοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
(Υ.Α. Α2-3563/2005 άρθρο 6)
1. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. πέρα των αναφεροµένων στα προηγούµενα άρθρα, έχει και
τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α. Εκπροσωπεί τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης δικαστικά και
εξώδικα.
β. ∆ιευθύνει τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου.
γ. Καλεί, εφόσον κρίνει σκόπιµο, επί πλέον του ∆.Σ., υπαλλήλους του Οργανισµού
Λαϊκών

Αγορών

Θεσσαλονίκης

και

άλλα

αρµόδια

πρόσωπα

για

παροχή

πληροφοριών, στοιχείων, γνωµοδοτήσεων, κλπ.
δ. Προβαίνει σε δηµοσιεύσεις και ανακοινώσεις επί των αποφάσεων του ∆.Σ. εφόσον
αυτές δύνανται να δηµοσιευθούν ή να γνωστοποιηθούν ευρέως.
2. Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. εκδίδει τις αναγκαίες πράξεις για την απρόσκοπτη λειτουργία
του ∆.Σ. και την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού.
3. Σε περίπτωση αναπλήρωσης του Προέδρου από τον Αντιπρόεδρο ο τελευταίος
ασκεί τις αρµοδιότητες όπως ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 87
Αναπλήρωση - Αντικατάσταση µελών
(Υ.Α. Α2-3563/2005 άρθρο 7)
1. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, τα δε λοιπά
µέλη οι αναπληρωτές τους.
2. Μέλη του ∆.Σ. που για οποιοδήποτε λόγο θα αποχωρήσουν αυτού,
αντικαθίστανται µε την ίδια διαδικασία. Τα οριζόµενα νέα µέλη παραµένουν για τον
υπόλοιπο χρόνο της θητείας του ∆.Σ.
3. Μέλος του ∆.Σ. που παύει να έχει την ιδιότητα, όπως αυτή ορίζεται στις
περιπτώσεις 1-11 της παραγράφου 2α του άρθρου 20 του Νόµου.... «Κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο
Εµπόριο»25, αντικαθίσταται όπως και οι αποχωρούντες.
25

8α του ν. 2323/1995 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του ν. 3377/2005)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 88
Καθιέρωση Τριπλοτύπου ∆ελτίου Αποστολής ή Τριπλοτύπου ∆ελτίου Αποστολής Τιµολογίου κατά τη ∆ιακίνηση Οπωρολαχανικών και Αλιευτικών Προϊόντων
(Υ.Α. Α2-1147/2004 άρθρο 1)
1. Παραγωγοί οπωρολαχανικών ή αλιείς παραγωγοί αλιευτικών προϊόντων, που
πωλούν την παραγωγή τους εντός των χώρων των Λαϊκών Αγορών της
Επικράτειας, υποχρεούνται όπως κατά την αποστολή των προϊόντων τους από τον
τόπο παραγωγής ή οποιοδήποτε άλλο τόπο και χώρο προς τις Λαϊκές Αγορές
έχουν εκδώσει προηγουµένως το υπό του Κ.Β.Σ. προβλεπόµενο ∆ελτίο Αποστολής,
δεόντως συµπληρωµένο όπως επιβάλλεται από τις κείµενες διατάξεις.
Στις ανωτέρω διατάξεις υπάγονται και οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών,
που πωλούν τα προϊόντα εντός των χώρων των Λαϊκών Αγορών της Επικράτειας.
Το ανωτέρω ∆ελτίο Αποστολής συνοδεύει το προϊόν µέχρι το χώρο της Λαϊκής
Αγοράς.
2. Επαγγελµατίες Λιανοπωλητές που πωλούν οπωρολαχανικά ή αλιευτικά προϊόντα
εντός των χώρων των Λαϊκών Αγορών της Επικράτειας, εφόσον έχουν αγοράσει τα
προϊόντα αυτά από τρίτους και αναλαµβάνουν ο ίδιοι την αποστολή αυτών από
οποιοδήποτε χώρο και σηµείο φόρτωσης προς τις Λαϊκές Αγορές, υποχρεούντα
όπως έχουν εκδώσει προηγουµένως το υπό του Κ.Β.Σ. προβλεπόµενο ∆ελτίο
Αποστολής, δεόντως συµπληρωµένο όπως επιβάλλεται από τις κείµενες διατάξεις.
Το ανωτέρω ∆ελτίο Αποστολής συνοδεύει το προϊόν µέχρι το χώρο της Λαϊκής
Αγοράς.
3. Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών ή Χονδρεµπορικές Επιχειρήσεις που
πωλούν οπωρολαχανικά και αλιευτικά προϊόντα, εφόσον απευθύνονται σε πελάτες
αγοραστές που έχουν την ιδιότητα του Επαγγελµατία

Λιανοπωλητή Λαϊκών

Αγορών, υποχρεούνται όπως, εφόσον αναλαµβάνουν οι ίδιοι την αποστολή των
προϊόντων αυτών προς τον εν λόγω αγοραστή, συνοδεύουν το εµπόρευµα µε το
υπό του Κ.Β.Σ, προβλεπόµενο ∆ελτίο Αποστολής ή ∆ελτίο Αποστολής Τιµολόγιο,
δεόντως συµπληρωµένα όπως επιβάλλεται από τις κείµενες διατάξεις. Οι ρυθµίσεις
της εν λόγω παραγράφου αφορούν και τους παραγωγούς οπωρολαχανικών ή
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αλιευτικών προϊόντων. Τα παραπάνω παραστατικά στοιχεία συνοδεύουν το προϊόν
µέχρι το χώρο και τόπο εκφόρτωσής του.
4. Τα παραπάνω ∆ελτία Αποστολής ή ∆ελτία Αποστολής Τιµολόγια συντάσσονται
υπό του εκδίδοντος αυτά σε τρία αντίτυπα, εκ των οποίων, το ένα παραµένει στο
στέλεχος, τα δε υπόλοιπα δύο (πρωτότυπο και αντίγραφο), συνοδεύουν τα
προϊόντα µέχρι τον χώρο και τόπο εκφόρτωσής τους.
5. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, πέραν των εξ άλλων διατάξεων
προβλεποµένων κυρώσεων τιµωρούνται και µε τις ποινές του άρθρου 30 του
Αγορανοµικού Κώδικος.

Άρθρο 89
Λαϊκές Αγορές ευθύνης Ο.Λ.Α.Α.-Π.
(Υ.Α. Α2-1147/2004 άρθρο 2)
1. Προκειµένου για τις Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν µε την ευθύνη του
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά, ορίζονται τα ακόλουθα.
α) Οι παραγωγοί πωλητές οπωρολαχανικών ή αλιευτικών προϊόντων καθώς και οι
επαγγελµατίες λιανοπωλητές των εν λόγω ειδών, υποχρεούνται όπως κατέχουν στο
χώρο της Λαϊκής Αγοράς τόσο το πρωτότυπο, όσο και το αντίγραφο των
διαλαµβανοµένων στο ως άνω άρθρο 88 ∆ελτίων Αποστολής και ∆ελτίων
Αποστολής Τιµολογίων, κατά περίπτωση.
β) Οι εν λόγω πωλητές υποχρεούνται να παραδώσουν στους Eπόπτες Υπαλλήλους
του παραπάνω Οργανισµού το πρωτότυπο του ∆ελτίου Αποστολής ή του ∆ελτίου
Αποστολής Τιµολογίου, το δε αντίγραφο αυτών παραµένει εις χείρας των πωλητών
και επιδεικνύεται σε κάθε γενόµενο έλεγχο κατά τον χρόνο λειτουργίας της Λαϊκής
Αγοράς.
γ) Στις διατάξεις των ως άνω (α) και (β) περιπτώσεων υπάγονται και οι
Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών.
2. Με το πέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς, οι παραπάνω πωλητές (Παραγωγοί,
Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών και Επαγγελµατίες Λιανοπωλητές),
εφόσον εις χείρας τους ευρίσκεται ποσότητα οπωρολαχανικών και αλιευτικών
προϊόντων, που δεν πωλήθηκε πριν την αναχώρησή τους από την Λαϊκή Αγορά,
υποχρεούνται όπως:
- Συντάσσουν, εις τριπλούν, το υπό του Κ.Β.Σ. προβλεπόµενο ∆ελτίο Αποστολής,
δεόντως συµπληρωµένο όπως επιβάλλεται από τις κείµενες διατάξεις.
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- Παραδίδουν, πριν την αναχώρησή τους, αντίγραφο του ∆ελτίου Αποστολής στον
Επόπτη Υπάλληλο του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών,
-Συνοδεύουν µε το πρωτότυπο του ως άνω ∆ελτίου Αποστολής το φορτωθέν
προϊόν τους από τον Χώρο της Λαϊκής Αγοράς προς τον τόπο και χώρο
εκφόρτωσης του είδους.
-.∆ιατηρούν το τρίτο αντίτυπο (στέλεχος) στο ∆ελτίο Αποστολής.
3. Εφόσον τα κατά την ως άνω παράγραφο 2 προϊόντα πρόκειται να µεταφερθούν
και πάλι στις Λαϊκές Αγορές, εφαρµόζονται επί του προκειµένου οι διαδικασίες των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 88 του παρόντος.
4. Τα εις χείρας των Eποπτών Yπαλλήλων παραπάνω ∆ελτία Αποστολής και ∆ελτία
Αποστολής Τιµολόγια παραδίδονται στην Προϊσταµένη Υπηρεσία τους.
5. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, πέραν των εξ άλλων διατάξεων
προβλεποµένων κυρώσεων τιµωρούνται και µε χρηµατικό πρόστιµο σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγρ. 10 (περίπτ. β) του άρθρου 11 του Νόµου ....Κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο
Εµπόριο26.

Άρθρο 90
Λαϊκές Αγορές εκτός ευθύνης Ο.Λ.Α.Α.-Π.
(Υ.Α. Α2-1147/2004 άρθρο 3)
1. Προκειµένου για τις Λαϊκές Αγορές, που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής
(πλην αυτών που λειτουργούν υπό την ευθύνη του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αθήνας Πειραιά), ορίζονται τα ακόλουθα.
α) Οι παραγωγοί πωλητές οπωρολαχανικών και αλιευτικών προϊόντων καθώς και οι
Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών και Επαγγελµατίες Λιανοπωλητές, που
πωλούν τα προϊόντα αυτά, υπάγονται υποχρεωτικά στις διατάξεις των παραγράφων
1, 2 και 3 του άρθρου 89 του παρόντος, πλην όµως τα σχετικά παραστατικά
στοιχεία «∆ελτία Αποστολής ή ∆ελτία Αποστολής Τιµολόγια» θα παραδίδονται
στους αρµοδίους υπαλλήλους, που ευρίσκονται στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς, είτε
των

Κλιµακίων

Ελέγχων

που

προβλέπονται

στο

άρθρο

12

του

Νόµου....Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας

26

της παραγρ. 6 (περ.β) του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
6 του Ν. 3190/2003.
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που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο27, είτε του Τµήµατος Εµπορίου & Τουρισµού
της ∆/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής, είτε της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
β) Τα εις χείρας των παραπάνω υπαλλήλων ευρισκόµενα ∆ελτία Αποστολής ή
∆ελτία Αποστολής Τιµολόγια, µε µέριµνά τους παραδίδονται στο αρµόδια ως άνω
Τµήµα Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής.
2. Προκειµένου για Λαϊκές Αγορές που λειτουργούν στους υπόλοιπους ∆ήµους της
Χώρας ορίζονται τα ακόλουθα,
α) Οι παραγωγοί πωλητές οπωρολαχανικών και αλιευτικών προϊόντων καθώς και οι
Συνεταιριστικές Οργανώσεις Παραγωγών και οι Επαγγελµατίες Λιανοπωλητές, που
πωλούν τα προϊόντα αυτά υπάγονται υποχρεωτικά στις διατάξεις των παραγράφων
1, 2 και 3 του άρθρου 89 του παρόντος, πλην όµως τα σχετικά παραστατικά
στοιχεία «∆ελτία Αποστολής ή ∆ελτία Αποστολής Τιµολόγια» θα παραδίδονται
στους αρµόδιους υπαλλήλους, που ευρίσκονται στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς και
µνηµονεύονται, κατά περίπτωση, στην περίπτωση (α) της ως άνω παραγράφου 1.
β) Τα εις χείρας των παραπάνω υπαλλήλων ευρισκόµενα ∆ελτία Αποστολής ή
∆ελτία Αποστολής Τιµολόγια, µε µέριµνά τους παραδίδονται στο αρµόδιο Τµήµα
του ∆ήµου.
3. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου, πέραν των εξ άλλων διατάξεων
προβλεποµένων κυρώσεων, τιµωρούνται και µε χρηµατικό πρόστιµο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της παραγρ. 10 (περίπτ. β) του άρθρου 11 του Νόµου....Κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο
Εµπόριο28.

Άρθρο 91
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιοποίησης του εισπραττόµενου ποσού
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3105/2003
(Α2-730/2003, ΥΑ Α2-4221/2009 άρθρο 1,)
1. Η είσπραξη του ποσού, που διατίθεται για την ενίσχυση των Οµοσπονδιών, θα
γίνεται από τον πρόεδρο της οικείας Οµοσπονδίας ή τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο
εκπρόσωπο της.

27

άρθρο 7 του Ν.3190/2003 ως ισχύει
της παραγρ. 6 (περ.β) του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
6 του Ν. 3190/2003.
28
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2. Η ενδιαφερόµενη Οµοσπονδία θα υποβάλλει σχετική αίτηση µε συνηµµένη την
απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου στον Ο.Λ.Α.Α.Π., Ο.Λ.Α.Θ. ή Περιφέρεια
της χώρας κατά περίπτωση, προκειµένου αυτά να αποφασίσουν για τη διάθεση του
σχετικού ποσού. Η εν λόγω απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων Ο.Λ.Α.Α.Π. και
Ο.Λ.Α.Θ. ή του οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου, κατά περίπτωση, έχει και θέση
βεβαίωσης ύπαρξης της σχετικής πίστωσης.
3. Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας ή ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του,
µετά την είσπραξη του ποσού θα µεριµνά για τη διάθεση αυτού, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στη σχετική εγκριτική απόφαση.
4. Το εν λόγω ποσό πρέπει να διατίθεται εντός έξι (6) µηνών από την είσπραξη του,
µέσα δε σε διάστηµα ενός µήνα από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, η
ενδιαφερόµενη Οµοσπονδία υποχρεούται να υποβάλει στον Ο.Λ.Α.Α.Π., Ο.Λ.Α.Θ. ή
στις Περιφέρειες αντίστοιχα τα σχετικά νόµιµα παραστατικά για την απόδοση του
λογαριασµού (τιµολόγια, αποδείξεις πληρωµών, προσφορές, κλπ.)
5. Σε περίπτωση µη τήρησης της νόµιµης διαδικασίας η απόφαση έγκρισης θα
ανακαλείται και η οµοσπονδία στην οποία χορηγήθηκε το ποσό θα υποχρεούται να
επιστρέψει τούτο στο ακέραιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις περί
είσπραξης δηµοσίων εσόδων.
6. Το κατά τα προηγούµενα εδάφιο διατιθέµενο, αποδιδόµενο ποσό µπορεί να
αξιοποιείται για τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση της λειτουργίας και προβολής
λαϊκών αγορών, καθώς και για την κάλυψη µέρους των λειτουργικών αναγκών των
φορέων προς τους οποίους αποδίδεται.
7. Το εισπραττόµενο ποσό που θα αποδίδεται στην Πανελλαδική Οµοσπονδία
Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών και στην Πανελλήνια
Οµοσπονδία Σωµατείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών αναπροσαρµόζεται σε 0,30
ευρώ.

Άρθρο 92
Καθορισµός ποσοστών του ηµερήσιου δικαιώµατος εισπραττόµενου στις λαϊκές
αγορές χωρικής αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Πειραιώς
(Α2-1095/ 2007 άρθρα 1 και 2, 29955/2008)
1. Καθορίζουµε το ηµερήσιο δικαίωµα που καταβάλλεται υπέρ του Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Αθήνας –Πειραιά (Ο.Λ.Α.Α.Π.), από τους αδειούχους πωλητές
(επαγγελµατίες -παραγωγούς και εκπροσώπους Πρωτοβαθµίων Συνεταιριστικών
Οργανώσεων ή αναγνωρισµένων οµάδων παραγωγών) που προσέρχονται στις
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λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Aττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής
Αττικής και Ανατολικής Αττικής) σε πέντε ευρώ (5,00 ΕΥΡΩ) από 1.1.2009.
2. Οι επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του
ανωτέρω δικαιώµατος για 25 ηµέρες µηνιαίως ανεξάρτητα αν προσέρχονται σε
αυτές. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται οι επαγγελµατίες πωλητές που δεν
προσέρχονται στις λαϊκές αγορές λόγω ανικανότητάς τους προς εργασία, η οποία
διαρκεί περισσότερο από ένα (1) µήνα και βεβαιώνεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό
φορέα.
3. Οι παραγωγοί πωλητές, οι εκπρόσωποι Πρωτοβαθµίων Συνεταιριστικών
Οργανώσεων ή αναγνωρισµένων οµάδων παραγωγών, που έχουν άδεια για τις
λαϊκές αγορές, δικαιοδοσίας του Οργανισµού υποχρεούνται στην καταβολή του ως
άνω δικαιώµατος, µόνο για όσες ηµέρες προσέρχονται σε αυτές.
4.

Οι

αδειούχοι

Πρωτοβαθµίων

πωλητές

(επαγγελµατίες

Συνεταιριστικών

-

Οργανώσεων

παραγωγοί
ή

και

εκπρόσωποι

αναγνωρισµένων

οµάδων

παραγωγών) που καταλαµβάνουν χώρο µεγαλύτερο του κανονικού, από τον
καθοριζόµενο κάθε φορά µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, θα καταβάλλουν αυξηµένο δικαίωµα ως εξής: α)
Οι χρησιµοποιούντες χώρο από 3 - 4,5 µέτρα, µισό ακόµα δικαίωµα δηλαδή
επτάµισυ ευρώ (7,50 ΕΥΡΩ). β) Οι χρησιµοποιούντες χώρο από 4,5 - 6 µέτρα, ένα
ακόµα δικαίωµα δηλαδή δέκα ευρώ (10 ΕΥΡΩ). Στο ως άνω δικαίωµα
περιλαµβάνονται το κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί χαρτοσήµου (ν. 187/1943 - ν.
12/ 1975) αναλογούν τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ 2,40%.
5. Στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών δεν επιτρέπεται η είσπραξη
οποιουδήποτε ποσού µε την µορφή, «τέλη καθαριότητας», «τέλη κατάληψης
πεζοδροµίου».
6. ∆ιαδικασία και Τρόπος Είσπραξης
6.1. Τόπος είσπραξης:
Η είσπραξη των παραπάνω αναφερόµενων δικαιωµάτων θα γίνεται από τις
υπηρεσίες του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας

Πειραιά.

6.2. Τρόπος είσπραξης :
α) Επαγγελµατίες Πωλητές:
Οι επαγγελµατίες πωλητές θα καταβάλουν το υπέρ του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Αθήνας Πειραιά ηµερήσιο δικαίωµα, υποχρεωτικά κάθε µήνα, εφ

άπαξ, µε την

κατάθεση του συνολικού µηνιαίου ποσού σε Τραπεζικό λογαριασµό.
β) Πωλητές (παραγωγοί και πρωτοβάθµιες συνεταιριστικές οργανώσεις): Οι πωλητές
(παραγωγοί και οι εκπρόσωποι των πρωτοβάθµιων Συνεταιριστικών οργανώσεων)
κατά τη χορήγηση ή ανανέωση της παραγωγικής άδειας ή κατά την υποβολή της
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αίτησης συµµετοχής σε λαϊκές αγορές διαφορετικές του τόπου κατοικίας ή διαµονής,
θα καταβάλλουν το υπέρ του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά δικαίωµα
για τόσες προσελεύσεις στις Λαϊκές Αγορές, όσες οι ίδιοι θα δηλώνουν.
Ειδικά στην περίπτωση που επιλέγει ο παραγωγός για ορισµένες ηµέρες της
εβδοµάδας τις λαϊκές αγορές αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας
Πειραιά το συνολικό ποσό που θα καταβάλει για κάθε µήνα ισούται: Ηµέρες της
εβδοµάδας που έχει επιλέξει λαϊκές αγορές αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Αθήνας -Πειραιά Χ 4 εβδοµάδες Χ ύψος ηµερησίου δικαιώµατος.
Ο πωλητής (παραγωγός ή ο εκπρόσωπος του πρωτοβάθµιου συνεταιρισµού), κατά
τη χορήγηση ή ανανέωση της παραγωγικής άδειας ή κατά την υποβολή της αίτησης
συµµετοχής σε λαϊκές αγορές διαφορετικές του τόπου κατοικίας ή διαµονής,
εφοδιάζεται µε διπλότυπο απόδειξης είσπραξης και µε ειδική κάρτα που ισχύει για
ένα εξάµηνο από την έκδοσή της, στην οποία θα αναφέρονται τα έξης:
- Τα στοιχεία του πωλητή (επώνυµο, όνοµα, όνοµα πατρός ή συζύγου).
- Η Λαϊκή Αγορά που είναι τοποθετηµένος.
- Ο αριθµός της διπλότυπου αποδείξεως.
- Το χρηµατικό ποσό και ο αριθµός προσελεύσεων που αντιστοιχούν σε αυτό. Η
παραπάνω κάρτα θα είναι ειδικά γραµµογραφηµένη σε αριθµηµένα τετραγωνίδια.
Κάθε αριθµηµένο τετραγωνίδιο αντιστοιχεί σε µία προσέλευση του αδειούχου και σε
ένα ηµερήσιο δικαίωµα υπέρ του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά. Ο
αρµόδιος Επόπτης-Υπάλληλος του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά,
ακυρώνει ένα αριθµηµένο τετραγωνίδιο για κάθε ηµερήσια προσέλευση (παρουσία)
του αδειούχου πωλητή στη λαϊκή αγορά, µε την αναγραφή στο ακυρωθέν
τετραγωνίδιο της ηµεροµηνίας και την υπογραφή του.
Πωλητής (παραγωγός ή ο εκπρόσωπος του πρωτοβάθµιου συνεταιρισµού), που θα
εξαντλήσει τις προσελεύσεις ή απωλέσει ή καταστρέψει την κάρτα, υποχρεούται να
την αντικαταστήσει µε την προµήθεια νέας κάρτας, καταβάλλοντας, για το υπόλοιπο
χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειάς του, την αναλογούσα αξία.

Άρθρο 93
Καθορισµός ποσοστών του ηµερήσιου δικαιώµατος εισπραττόµενου στις λαϊκές
αγορές χωρικής αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
(YA Α2-2888/2009 άρθρα 1 και 2 )
1. Το συνολικό ποσοστό του ηµερήσιου δικαιώµατος το οποίο αποδίδεται σε
Οµοσπονδίες Συλλόγων παραγωγών και πωλητών Λαϊκών Αγορών, δικαιοδοσίας
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Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.), δεν µπορεί να υπερβαίνει το
5%, του συνολικού ηµερήσιου δικαιώµατος.
2. Το ποσοστό που αποδίδεται στους ∆ήµους της περιφερειακής ενότητας
Θεσσαλονίκης, δικαιοδοσίας Ο.Λ.Α.Θ., όπου λειτουργούν Λαϊκές Αγορές, τέλος
καθαριότητας και αποκοµιδής των απορριµµάτων των χώρων που χρησιµοποιούνται
από τις λαϊκές αγορές, προκύπτει από το απόλυτο συνολικό ποσό το οποίο εγκρίνει
το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από πρόταση- αποδοχή της δαπάνης από το ∆.Σ.
του Ο.Λ.Α.Θ. Η απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου εκδίδεται ύστερα από
απόφαση των οικείων ∆ηµοτικών Συµβουλίων. Οι αποφάσεις των δηµοτικών
συµβουλίων υποβάλλονται στο Περιφερειακό Συµβούλιο µέχρι τέλους Σεπτεµβρίου
κάθε έτους. Σε περίπτωση µη υποβολής της σχετικής πρότασης από κάποιο
∆ηµοτικό Συµβούλιο η απόφαση εκδίδεται χωρίς την πρόταση αυτή. Το τέλος
βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ο.Λ.Α.Θ. το οποίο υποχρεούται στην καταβολή του,
ανά τετράµηνο, στο οικείο δηµοτικό ταµείο.
3. Στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης καταβάλλεται µέρος του ηµερήσιου δικαιώµατος
στο βαθµό και σε ανάλογο ύψος ποσοστού του συνολικού ηµερήσιου δικαιώµατος,
εφόσον έχει προβλεφθεί ως στοιχείο στη διαµόρφωση του ύψους του ηµερήσιου
δικαιώµατος, από τον Περιφερειάρχη Κ. Μακεδονίας.
4. Στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.), το µέρος του
συνολικού εισπραχθέντος ηµερήσιου δικαιώµατος από τους παραγωγούς και
πωλητές λαϊκών αγορών της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, το οποίο
αποµένει µετά την αφαίρεση της ενίσχυσης των Οµοσπονδιών και της απόδοσης των
τελών καθαριότητας στους ∆ήµους δικαιοδοσίας του Ο.Λ.Α.Θ. και της Περιφέρειας
Θεσσαλονίκης.
5. Η διάθεση στους ανωτέρω δικαιούχους του ηµερήσιου δικαιώµατος γίνεται µε
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από σχετική εισήγηση του Ο.Λ.Α.Θ. Η εν
λόγω εισήγηση έχει θέση βεβαίωσης ύπαρξης της σχετικής πίστωσης στο
λογαριασµό του Οργανισµού. Σε κάθε περίπτωση στους χώρους λειτουργίας των
λαϊκών αγορών, απαγορεύεται η είσπραξη εκτός του ηµερήσιου δικαιώµατος,
οποιουδήποτε ποσού µε τη µορφή "τέλη καθαριότητας -τέλη κατάληψης πεζοδροµίου
και χρήσης κοινοχρήστων χώρων".
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Άρθρο 94
Καθορισµός ποσοστών του ηµερήσιου δικαιώµατος εισπραττόµενου στις λαϊκές
αγορές όλων των ∆ήµων εκτός χωρικής αρµοδιότητας του Ο.Λ.Α.Α.Π. και του
Ο.Λ.Α.Θ
(ΥΑ Α2-2889/2009)
1. Το συνολικό

ποσοστό του ηµερήσιου δικαιώµατος το οποίο αποδίδεται σε

Οµοσπονδίες Συλλόγων Παραγωγών και Πωλητών Λαϊκών Αγορών, δικαιοδοσίας
των οικείων ∆ήµων της χώρας δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5%, του συνολικού
ηµερήσιου δικαιώµατος. Η διάθεση του εν λόγω ποσού καταβάλλεται εφόσον έχει
προβλεφθεί ως στοιχείο στη διαµόρφωση του ύψους του ηµερήσιου δικαιώµατος,
από τον Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας.
2. Το ποσοστό που αποδίδεται στους ∆ήµους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην
των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της
περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούν Λαϊκές Αγορές, τέλος
καθαριότητας και αποκοµιδής των απορριµµάτων των χώρων που χρησιµοποιούνται
από τις λαϊκές αγορές, προκύπτει από το απόλυτο συνολικό ποσό το οποίο εγκρίνει
το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο. Η απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
εκδίδεται ύστερα από απόφαση των οικείων ∆ηµοτικών Συµβουλίων. Οι αποφάσεις
των συµβουλίων υποβάλλονται στο Περιφερειακό Συµβούλιο µέχρι τέλους
Σεπτεµβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση µη υποβολής της σχετικής πρότασης από
κάποιο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η απόφαση εκδίδεται χωρίς την πρόταση αυτή. Το τέλος
βαρύνει τον προϋπολογισµό εκάστου οικείου ∆ήµου της χώρας εκτός της
Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και
Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης το οποίο
υποχρεούται στην καταβολή του, ανά τετράµηνο, στο οικείο δηµοτικό ταµείο.
3. Οι ∆ήµοι της χώρας εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην των περιφερειακών
ενοτήτων ∆υτικής Αττικής και Ανατολικής Αττικής) και της περιφερειακής ενότητας
Θεσσαλονίκης, λαµβάνουν το µέρος του συνολικού εισπραχθέντος ηµερήσιου
δικαιώµατος από τους παραγωγούς και πωλητές λαϊκών αγορών, το οποίο αποµένει
µετά την αφαίρεση της ενίσχυσης των Οµοσπονδιών και της απόδοσης των τελών
καθαριότητας στους οικείους ∆ήµους.
4. Η διάθεση στους ανωτέρω δικαιούχους του ηµερήσιου δικαιώµατος γίνεται µε
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από σχετική εισήγηση του οικείου
Περιφερειακού Συµβουλίου. Η εν λόγω εισήγηση έχει θέση βεβαίωσης ύπαρξης της
σχετικής πίστωσης στο λογαριασµό του οικείου ∆ήµου.

Σε κάθε περίπτωση στους

χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, εφόσον έχουν εκδοθεί οι σχετικές
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αποφάσεις,

απαγορεύεται

η

είσπραξη

εκτός

του

ηµερήσιου

δικαιώµατος,

οποιουδήποτε ποσού µε τη µορφή "τέλη καθαριότητας-τέλη κατάληψης πεζοδροµίου
και χρήσης κοινοχρήστων χώρων".

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΘΕΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.

Άρθρο 95
Οργάνωση Κλιµακίων
(Υ.Α. Α2-1151/2004, άρθρο 3, Ν. 3728/2008 άρθρο 22)
1. Συνιστώνται Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου
(Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στις
Περιφέρειες.

Για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

νοούνται τα Κλιµάκια Ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας.

Για τις Περιφέρειες τα

κλιµάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών του ∆ηµοσίου, και των
λοιπών Ν.Π.∆.∆. της οικείας Περιφέρειας. Κάθε Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. αποτελείται από δύο
(2) τουλάχιστον ελεγκτές από τους εγγεγραµµένους στα Μητρώα, εκ των οποίων ο
ένας ορίζεται επικεφαλής του κλιµακίου, ανάλογα µε τη φύση και τις ιδιαιτερότητες
του ελέγχου και συντονίζει τη δράση του.
2. Ο χώρος δραστηριότητας για έλεγχο και το προσωπικό που θα συµµετέχει στον
έλεγχο ορίζονται µε τη διαδικασία της τυχαίας επιλογής. Με την απόφαση
συγκρότησης ορίζεται και ο επικεφαλής του Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.
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Άρθρο 96
Άσκηση Ελέγχου
(Υ.Α Α2-1151/2004, άρθρο 4, Ν. 3728/2008 άρθρο 22)
1. Τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. έχουν δικαίωµα πρόσβασης σε όλους τους χώρους στους
οποίους πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος.
2. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου τους τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. µπορούν να ζητούν
πληροφορίες και στοιχεία, καθώς και την παροχή εξηγήσεων από τους
ελεγχόµενους. Οι ελεγχόµενοι οφείλουν να παρέχουν στους Ελεγκτές όλα τα
απαραίτητα στοιχεία και να τους διευκολύνουν µε κάθε τρόπο.
3. Η µη χορήγηση των παραπάνω πληροφοριών ή στοιχείων και η απόκρυψη
στοιχείων ή πληροφοριών ή η χορήγηση, εν γνώσει, ανακριβών στοιχείων και
γενικά η παρακώλυση και η παραπλάνηση του έργου των ελεγκτών των
Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. συνιστά παράπτωµα για το οποίο µπορεί να επιβληθούν διοικητικές
από 100 ΕΥΡΩ µέχρι 5.000 ΕΥΡΩ.
4. Επί πλέον, τα Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. κατά τη διενέργεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους
µπορούν να σταµατούν οποιοδήποτε µέσο µεταφοράς που κινείται εντός της
επικράτειας και να διενεργούν επιτόπιο έλεγχο, εάν κρίνεται τούτο αναγκαίο.
5. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου στους χώρους των Λαϊκών Αγορών και στους
χώρους άσκησης υπαίθριου εµπορίου οι ελεγκτές των κλιµακίων ελέγχουν την
εφαρµογή των κειµένων διατάξεων και επιβάλλουν κατά των παραβατών τα
προβλεπόµενα από το άρθρο 13 του Νόµου .....«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»29
πρόστιµα, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές για την
εκτέλεση του νόµου αυτού αποφάσεις.

Άρθρο 97
Χρόνος Εργασίας
(Υ.Α Α2-1151/2004, άρθρο 5, Ν. 3728/2008 άρθρο 22)
Ως χρόνος εργασίας των ελεγκτών των κλιµακίων ορίζεται το κανονικό ωράριο
λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών. Σε έκτακτες περιπτώσεις δύνανται να
εργάζονται και πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

29

άρθρο 7 του ν.3190/2003 ως ισχύει.
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Άρθρο 98
Κατάργηση Γραµµατείας Υποστήριξης Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε
(Υ.Α Α2-1151/2004, άρθρο 6)
Με το παρόν καταργείται η Γραµµατεία Υποστήριξης των Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε. και
υποκαθίσταται από την Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Νόµο 3728/2008 και στο παρόν.

Άρθρο 99
∆οµή Λειτουργίας Γραµµατείας Υποστήριξης Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.
(Υ.Α Α2-1151/2004, άρθρο 6)
Με

το

παρόν

οι

λειτουργίες

της

Γραµµατείας

Υποστήριξης

Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε

αναλαµβάνονται από την Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Νόµο 3728/2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
Άρθρο 100
Αρµόδια όργανα
(Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 1)
1. Επί ασκουµένων ελέγχων στους χώρους λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου
(πλανοδίου και στάσιµου) και των Λαϊκών Αγορών, προς διαπίστωση εφαρµογής
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, τα ελεγκτικά όργανα των κατά περίπτωση
αρµοδίων υπηρεσιών αποτελούνται από δύο (2) τουλάχιστο υπαλλήλους. Τα
ελεγκτικά κλιµάκια του άρθρου 12 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»30
ενεργούν µόνα ή από κοινού µε ελεγκτικά όργανα άλλων αρµοδίων υπηρεσιών.

30

άρθρο 7α του Ν. 2323/1995
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2. Αρµόδια ελεγκτικά όργανα για τη διεξαγωγή των ελέγχων στο υπαίθριο εµπόριο,
στάσιµο και πλανόδιο, είναι:
α) τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»31
κλιµάκια ελέγχου όπως ισχύει,
β) η ∆ηµοτική Αστυνοµία, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η ΕΛΑΣ.
Για το σκοπό αυτό εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους η δηµοτική αρχή µε έγγραφο
της προς την ΕΛΑΣ το οποίο κοινοποιεί και στο ΥΠ.ΑΝ. ενηµερώνει κατά πόσον
υπάρχει ανάγκη συνδροµής από την ΕΛΑΣ.
3. Αρµόδια ελεγκτικά όργανα για τη διεξαγωγή των ελέγχων στις λαϊκές αγορές είναι:
α) τα αναφερόµενα στο άρθρο 12 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο
των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»

32

κλιµάκια ελέγχου όπως ισχύει,
β) η ∆ηµοτική Αστυνοµία, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η ΕΛΑΣ.
Για το σκοπό αυτό εντός του Ιανουαρίου εκάστου έτους η δηµοτική αρχή µε έγγραφο
της προς την ΕΛΑΣ το οποίο κοινοποιεί και στο ΥΠ.ΑΝ. ενηµερώνει κατά πόσον
υπάρχει ανάγκη συνδροµής από την ΕΛΑΣ.
γ) οι υπάλληλοι των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών για την περιοχή ευθύνης τους. Ο
τρόπος ορισµού των υπαλλήλων που θα προβαίνουν στον έλεγχο ορίζεται µε το
άρθρο 12 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο» 33.
δ) υπάλληλοι των Περιφερειών. Για το σκοπό αυτό εντός του Ιανουαρίου εκάστου
έτους εκάστη Περιφέρεια εκδίδει πίνακα υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους και
κοινοποιεί αυτόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
4. Η Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την συγκρότηση των κλιµακίων ελέγχων της ως
άνω παραγράφου 1, είναι υποχρεωµένη να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των
κλιµακίων µε πράξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» στην οποία θα µνηµονεύονται τα
στοιχεία του ελεγκτή (ονοµατεπώνυµο), ο χώρος άσκησης του ελέγχου (υπαίθριο
εµπόριο ή Λαϊκές Αγορές), η ηµεροµηνία της εν λόγω εντολής καθώς και οι διατάξεις
που θα εφαρµόσουν οι ελεγκτές.
5. Τα ως άνω ελεγκτικά όργανα, εφόσον το ζητήσει κάθε ελεγχόµενος, επιδεικνύουν
την παραπάνω πράξη εντολής ελέγχου.

31

άρθρο 7α του Ν. 2323/1995
άρθρο 7α του Ν. 2323/1995
33
άρθρο 7α του Ν. 2323/1995, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 7 του Ν. 3190/2003
32
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Άρθρο 101
Πρόστιµα
(Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 2)
1. Τα πρόστιµα τα οποία επιβάλλονται σε εφαρµογή του παρόντος και του
Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας
που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»34 όπως ισχύει, περιγράφονται στα άρθρα

9

και 11 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης
νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»35.
2. Τα πρόστιµα της παραπάνω παραγράφου επιβάλλονται άµεσα µε τη βεβαίωση
τους από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα σύµφωνα µε το άρθρο 100 του παρόντος
κατά την διάρκεια των ελέγχων που κατά περίπτωση γίνονται.

Άρθρο 102
Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης
(Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 3)
1. Τα εντεταλµένα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται όπως κατά τη διάρκεια των κατά
περίπτωση ελέγχων του άρθρου 100 του παρόντος βεβαιώνουν την παράβαση
συντάσσοντας προσηκόντως την έκθεση βεβαίωσης εις τριπλούν στο χώρο άσκησης
του

ελέγχου.

Το

πρωτότυπο

της

έκθεσης

βεβαίωσης

παραδίδεται

µόλις

συµπληρωθεί κατά την άσκηση του ελέγχου, στον ελεγχόµενο.
2. Αντίγραφο της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης, οι ελεγκτές παραδίδουν
αµελλητί στην αρµόδια οργανική µονάδα Εµπορίου της οικείας Περιφέρειας, ενώ το
τρίτο αντίγραφο παραµένει στο στέλεχος της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης.
3. Με ευθύνη της ανωτέρω Υπηρεσίας, το αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης
παράβασης, αποστέλλεται κατά περίπτωση, µέσω συστηµένου διαβιβαστικού
εγγράφου, στην ∆.Ο.Υ., όπου υπάγεται ο ελεγχόµενος ή στην αρµόδια Υπηρεσία του
∆ήµου, που έχει δικαιοδοσία επί του χώρου λειτουργίας του υπαιθρίου εµπορίου ή
της Λαϊκής Αγοράς, όπου διαπιστώθηκε η παράβαση, προκειµένου να κινηθεί η
διαδικασία είσπραξης του προστίµου, αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου
13 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης

34

Ν. 2323/1995
άρθρα 5 και 7 του Ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 4 και 6 του Ν.
3190/2003
35
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νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»36. Το ανωτέρω αντίγραφο της
πράξης βεβαίωσης αποστέλλεται στην κατά περίπτωση αρµόδια υπηρεσία εντός
δέκα (10) ηµερών από την παράδοση του στις ως άνω αρµόδιες υπηρεσίες της
Περιφέρειας, και αφού ληφθούν υπόψη τα αναφερόµενα στο άρθρο 103 του
παρόντος. Τα πρόστιµα που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο και τις Λαϊκές Αγορές,
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων, εκτός
εάν τα πρόστιµα αυτά βεβαιώθηκαν από την ∆ηµοτική Αστυνοµία, οπότε αυτά
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των ∆ήµων και
Κοινοτήτων.
4. Νόµιµα επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της πράξης βεβαίωσης της παράβασης
παραµένει στο Αρχείο της Υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο.
5. Μετά την εξάντληση των στελεχών βιβλιαρίου βεβαίωσης της παράβασης, τα
στελέχη αυτά παραδίδονται από τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας που διενήργησαν
τους βεβαιωθέντες ελέγχους, στην εκδούσα Υπηρεσία και παραµένουν στο Αρχείο
της.

Άρθρο 103
∆ιαδικασία µετά τη Βεβαίωσης της Παράβασης
(Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 4)
1. Ο ελεγχόµενος, εφόσον ασκήσει κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης και
επιβολής κυρώσεων, το ένδικο µέσο που του παρέχεται από τα άρθρα 9 και 11 του
Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας
που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»37, υποχρεούται όπως καταθέσει στην Υπηρεσία
Εµπορίου

της

οικείας

Περιφέρειας,

επίσηµη

πιστοποίηση

του

∆ιοικητικού

Πρωτοδικείου «περί εµπρόθεσµης άσκησης του ως άνω ένδικου µέσου», κατάθεση
που βεβαιώνεται µέσω του Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας αυτής. Τέτοια κατάθεση
λαµβάνει χώρα το αργότερο µέσα σε πέντε (5) το πολύ εργάσιµες ηµέρες,
προσµετρούµενες από την ηµεροµηνία άσκησης του ένδικου µέσου, υποχρεωτικά.
2. Σε κάθε περίπτωση η παραπάνω Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να ζητήσει εγγράφως
από την Γραµµατεία του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου πιστοποίηση «περί του εάν
ασκήθηκε ή όχι εµπρόθεσµα το κατά τα παραπάνω ένδικο µέσο».

36

της περίπτωσης (α) του άρθρου 7β του Ν. 2323/1995, όπως προστέθηκε µε τον
Ν.3190/2003
37
άρθρα 5 και 7 του Ν. 2323/1995 ως ισχύουν.
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3. Η Υπηρεσία προβαίνει στις διαδικασίες της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου
102, αµέσως µετά την ενηµέρωση της περί εµπρόθεσµης άσκησης ή µη του ένδικου
µέσου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
4. Η Υπηρεσία µαζί µε την αποστολή της πράξης βεβαίωσης της παράβασης στην
αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή Υπηρεσία του ∆ήµου, κατά περίπτωση, θέτει υπόψη των Αρχών
αυτών και τα ακόλουθα:
α) Ότι το ένδικο µέσο ασκήθηκε εµπρόθεσµα ή β) Ότι το ένδικο µέσο δεν ασκήθηκε
εµπρόθεσµα, οπότε βεβαιώνεται ολόκληρο το επιβληθέν πρόστιµο.

Άρθρο 104
Αποµάκρυνση Ειδών
(Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 7)
Στην περίπτωση του υπαιθρίου εµπορίου (πλανόδιου ή στάσιµου),

σε περίπτωση

που ο παραβάτης, µετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρµόδια ελεγκτικά, δεν
αποµακρύνει αµέσως τα είδη που διαθέτει προς πώληση και τα µέσα που
χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο

9

του Νόµου.......

«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που
αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»38, τα αρµόδια όργανα ενηµερώνουν εντός 24 ωρών
τηλεφωνικά ή µε επιτόπια µετάβαση την υπηρεσία τους η οποία στη συνέχεια
ενηµερώνει αρχικά κατά τον ίδιο ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως η
τηλεοµοιοτυπία (ΦΑΞ) τον οικείο Ο.Τ.Α., προκειµένου να µεριµνήσει για την
µεταφορά των πραγµάτων κατά το ως άνω άρθρο.

Άρθρο 105
Υπόδειγµα Βεβαίωσης Παράβασης
(Υ.Α. Α2-1149/2004, άρθρο 5)
(Θέση σφραγίδας Υπηρεσίας)

(Αριθµός............)

38

παραγρ.5 του άρθρου 5 του Ν. 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 4 του Ν.
3190/2003.
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ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ ΑΡΘΡΩΝ 9 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ....... «ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ»39
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ
Α. Στοιχεία Αστυνοµικής Ταυτότητας
Ονοµατεπώνυµο..................
Όνοµα Πατρός.....................
Όνοµα Μητρός.....................
∆/νση Κατοικίας....................
Τόπος Γέννησης....................
Τηλέφωνο...............................
Αρ. Αστυνοµ. Ταυτότητας.......
Β. Ιδιότητα Ελεχόµενου
- Πλανόδιος πωλητής

□

- Στάσιµος πωλητής

□

- Παραγωγός Λαϊκής Αγοράς

□

- Επαγγελµατίας Λαϊκής Αγοράς □
Γ. Χρόνος Τέλεσης της παράβασης
(αναγράφεται η ηµεροµηνία και η ώρα βεβαίωσης του αδικήµατος)
Ηµεροµηνία.........................................
Ώρα......................................................
∆. Τόπος Τέλεσης της παράβασης
(αναγράφεται κατατοπιστικά η οδός, η πόλη/συνοικία όπου λειτουργεί το
υπαίθριο εµπόριο ή Λαϊκή Αγορά κατά περίπτωση)
∆ιεύθυνση ............................................
Πόλη......................................................
Περιοχή.................................................
Ε. ΠΑΡΑΒΑΣΗ
- Άρθρο 9 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»40

□

- Άρθρο 11 του Νόµου....... «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο των διατάξεων της
κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν το Υπαίθριο Εµπόριο»41

□

39

άρθρα 9 και 11 του Ν. 2323/1995 ως ισχύουν.
άρθρα 5 του Ν. 2323/1995 ως ισχύει.
41
άρθρα 7 του Ν. 2323/1995 ως ισχύει.
40
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ΣΤ. ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ:.....................................ευρώ
Ζ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ:..........................................
Η. ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΟΥ ή ∆ΗΜΟ:..........................................
(Συµπληρώνεται κατά περίπτωση µε τη ∆ΟΥ του ελεγχοµένου ή µε το ∆ήµο στη
δικαιοδοσία του οποίου ανήκει ο χώρος του υπαίθριου εµπορίου ή λαϊκής
αγοράς. Ειδικά για το ∆ήµο, τον συµπληρώνει µόνο η ∆ηµοτική Αστυνοµία).
...........................................................................................................................
2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(Συµπληρώνεται η ένδειξη «ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ» στην περίπτωση άρνησης
των παραπάνω να υπογράψουν την πράξη βεβαίωσης της παράβασης).
...........................................................................................................................
Ηµεροµηνία.........................................
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΑ

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

(Υπογραφή – Ονοµατεπώνυµο)

(Υπογραφή – Ονοµατεπώνυµο)

Στο κάτω δεξί µέρος του εντύπου, λόγω του ότι αυτό συντάσσεται εις τετραπλούν
αναγράφεται η ένδειξη, κατά περίπτωση:
«ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ»

Στο πρωτότυπο

«ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Στο πρώτο αντίγραφο

«ΣΤΕΛΕΧΟΣ»

Στο δεύτερο αντίγραφο

Άρθρο ∆εύτερο
Από την έναρξη της ισχύος του ∆ιατάγµατος αυτού καταργούνται οι διατάξεις:
-

του π.δ. 487/1989 (Α’ 226).

-

του π.δ. 85/2004 (Α’66).

-

του π.δ. 12/2005 (Α' 10).

-

του π.δ. 58/2005 (Α’ 87).

-

του π.δ. 254/2005 (Α’ 307).

-

του π.δ. 51/2006 (Α’ 53).

-

του π.δ. 115/2008 (Α’179).

-

του π.δ. 116/2008 (Α’179).

-

Η

υπ’αρ.

Κ1-559/1992

Απόφαση

του

Υπουργού

Εµπορίου

µε

θέµα

«Προϋποθέσεις άσκησης υπαιθρίου και πλανοδίου εµπορικής δραστηριότητας
σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 30 ν. 2000/91».
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- Τα άρθρα 1 - 23 και 27 - 30 της υπ’ αριθµ. Φ.3131/17/96 Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας µε θέµα «Χορήγηση αδειών
άσκησης υπαίθριου (στάσιµου και πλανόδιου) εµπορίου στους χερσαίους χώρους
τοπικής αρµοδιότητας Οργανισµών Λιµένα, Λιµενικών ταµείων και ΕΟΤ καθώς και
επί πλοίων

-

Χορήγηση αδειών,

ίδρυσης και λειτουργίας

καταστηµάτων

υγειονοµικού ενδιαφέροντος στους ίδιους χερσαίους χώρους και επί µόνιµα
αγκυροβοληµένων πλοίων ή πλωτών ναυπηγηµάτων» (ΦΕΚ Β/178/1997)
- Η υπ’αρ. Α2-634 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Τρόπος, όροι, και
προϋποθέσεις διάθεσης εισπραττόµενου ποσού σύµφωνα µε άρθρο 49 ν.3105/03
(29/Α/03) [ΦΕΚ Β/541/6.5.2003].
-

Η υπ’αρ. Α2-730 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Αύξηση του

εισπραττόµενου ποσού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 ν.3105/03
(29/Α/03) [ΦΕΚ Β/694/3.6.2003].
- Η υπ’ αριθ. Α2-1147/2004 (ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004) Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης µε θέµα «Καθιέρωση τριπλοτύπου ∆ελτίου Αποστολής ή τριπλοτύπου
∆ελτίου Αποστολής - Τιµολογίου κατά την διακίνηση οπωρολαχανικών και
αλιευτικών προϊόντων προς και από τις Λαϊκές Αγορές και άλλες περί του θέµατος
ρυθµίσεις, κατά τις επιταγές της παραγρ. 2 του άρθρου 7γ του Ν. 2323/19».
- Η υπ.’ αρ. 1149/2004

(ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004) Απόφαση του Υφυπουργού

Ανάπτυξης µε θέµα «Ρυθµίσεις σχετικά µε τον τρόπο επιβολής των διοικητικών
προστίµων των άρθρων 5 και 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν µε το Ν.
3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003)».
- Η υπ.’ αρ. 1150/2004

(ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004) Απόφαση του Υφυπουργού

Ανάπτυξης µε θέµα «Αναπροσαρµογή των χρηµατικών προστίµων, που αφορούν
παραβάσεις των άρθρων 5 (παρ. 2) και 7 (παρ. 6) του Ν. 2323/1995, όπως
τροποποιήθηκαν µε τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003)».
- Η υπ’ αρ. 1151/2004

(ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004) Απόφαση του Υφυπουργού

Ανάπτυξης µε θέµα «Ρύθµιση θεµάτων για την οργάνωση και λειτουργία των
Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου».
- Η υπ.’αρ. Α2-3563/2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων Προέδρου και Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και ρυθµίσεις θεµάτων που αφορούν τη
λειτουργία του» (ΦΕΚ Β/1390/2005).
-

Η υπ’αρ. Κ1-188/2006 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα

«Καθορισµός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας, για τη χορήγηση άδειας
επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, του άρθρου 29 του ν. 3377/2005» (ΦΕΚ
Β/66/2006).
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- Η υπ’ αρ Κ1-1178/2007

(ΦΕΚ Β΄ 1034/25.06.2007) Απόφαση του Υφυπουργού

Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιαδικασία κατάσχεσης των εµπορευµάτων, της καταστροφής
ή της διάθεσης αυτών, αµοιβή των µελών της επιτροπής που ορίζεται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 3377/2005 και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια».
- Η υπ.’αρ.Α2-1095 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Καθορισµός του ύψους,
διαδικασίας και τρόπου καταβολής και είσπραξης του ηµερήσιου δικαιώµατος, από
τους προσερχόµενους στους χώρους των λαϊκών αγορών πωλητές (επαγγελµατίεςπαραγωγούς) αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά»
(ΦΕΚ Β/248/2007).
- Η υπ.’αρ. 29955/2008 Απόφαση Προέδρου του ∆Σ Ο.Λ.Α.Α.Π. µε θέµα «Αύξηση
του ηµερήσιου δικαιώµατος προσέλευσης των αδειούχων πωλητών στις λαϊκές
αγορές» (ΦΕΚ Β/2605/2008).
- Η υπ.’αρ. Α2-3708/2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα
«Καθορισµός

αρµοδιοτήτων

Προέδρου

και

Αντιπροέδρου

του

∆ιοικητικού

Συµβουλίου του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά και ρυθµίσεις
θεµάτων που αφορούν τη λειτουργία του» (ΦΕΚ Β/1548/2009).
- Η υπ’αρ. Α2-2889/2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα
«Καθορισµός ποσοστών ηµερήσιου δικαιώµατος δικαιούχου της παρ. 4 του άρθρου
17 του ν.1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α), αρµοδιότητος όλων των Ν.Α. της χώρας εκτός των
Ν.Α. Αθηνών-Πειραιά και Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Β 1200/19.6.2009).
- Η υπ’αρ. Α2-2888/2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα
«Καθορισµός ποσοστών ηµερήσιου δικαιώµατος δικαιούχου της παρ. 4 του άρθρου
17 του ν.1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α), αρµοδιότητος όλων του Οργανισµού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.) [ΦΕΚ Β 1200/19.6.2009].
- Η υπ’αρ. Α2-4221 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε θέµα «Όροι,
προϋποθέσεις, διαδικασία αξιοποίησης εισπραττόµενου ποσού σύµφωνα µε άρθρο
49 ν.3105/03 (29/Α/03) [ΦΕΚ Β/2180/2.10.2009]
- Οι παράγραφοι 11, 12, 13, 14, 15, και 16 του άρθρου 1, οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 και 14 του άρθρου 2, και το άρθρο 4 της υπ’αρ. Κ1-164/2011
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης, και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε
θέµα «Προσαρµογή διατάξεων αρµοδιότητας Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου στην
οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (ΦΕΚ
Β/275/2011).
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Άρθρο Τρίτο
Στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ανατίθεται η
δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
Αθήνα, ... Ιανουαρίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
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