
 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ                                                     Αριθµ. Αποφ. 12 /2020 

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

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 
  . Από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης του Συµβουλίου της Κοινότητας Πτολεµαΐδας. 
   Πτολεµαΐδα σήµερα 27-5-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 6:30 συνήλθε στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  
συνήλθε για να συνεδριάσει το Συµβούλιο της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας ύστερα από την υπ’ 
αριθµ. 9640/22-5-2020  πρόσκληση του Προέδρου της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ. Νικολαΐδη 
Ισαάκ, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Ν. 3852/10. 
 …………………………………………………………………………………………………………. 
Εισήγηση  Κοινότητας Πτολεµαΐδας σχετικά µε τον Κανονισµός λειτουργιάς Λαϊκών Αγορών  
……………………………………………………………………………………………….………… 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω εννέα   (09) µέλη.  
 
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

ΝικολαΙδης Ισαάκ Φωκάς Ραφαήλ 

Λαµπρόπουλος Ισαάκ Κιουρτσίδης Λάζαρος 

Ασβεστάς ∆ηµήτρης  

Φαρµάκης Γεώργιος  

Ζώρα Παρασκευή  

Τσακιλτσίδης Αχιλλέας  

Χατζηευστρατίου Κυριάκος  

Λιόντας Γεώργιος  

Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης  

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Στενηµαχαλή ∆έσποινα  



Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ. Νικολαΐδης Ισαάκ  κήρυξη την έναρξη της 
Συνεδρίασης. 

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

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της  Κοινότητας Πτολεµαΐδας κ. Νικολαΐδης  κάνοντας εισήγηση στο 

ανωτέρω θέµα ηµερήσιας διάταξης ανέφερε ότι µε την παρούσα απόφαση καλείτε η Κοινότητα να 

συζητήσει , λαµβάνονται υπόψη την εισήγηση της ∆/νσης Τοπικής & Οικονοµικής Ανάπτυξης, 

Τµήµα Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών, το σχέδιο του Κανονισµού 

Λαϊκών Αγορών του ∆ήµου Εορδαίας κάνοντας τις απαραίτητες προτάσεις επί του θέµατος . 

Σύµφωνα µε : 

.  τον Ν. 4497/17 άρθ. 31 περί «Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών» 

.  τον Ν.3852/2010  άρθρ.83 παρ. ιβ περί “Αρµοδιότητες συµβουλίου κοινότητας άνω      
    των τριακοσίων (300) κατοίκων ”και  όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον   
   Ν.4555/2018 άρθρο 84 παρ.ιβ  
.  τον Ν.3852/2010  άρθρ.73 παρ. 1Βν περί «Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Αρµοδιότητες» και όπως   
   αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 4685/20 άρθρο 94. 
 .  τον Ν. 3852/2010 άρθρο 65 περί “Αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου” 
.   το κάτωθι σχέδιο Κανονισµού: 
.   το από 21-4-2020 έγγραφο κατάθεσης προτάσεων, επί του σχεδίου κανονισµού ,  του  
    Συλλόγου Παραγωγών Νοµού Κοζάνης 
.   το υπ.αριθµ. 7906/14-4-2020 έγγραφο κατάθεσης προτάσεων, επί του σχεδίου κανονισµού, 
     του Σωµατείου Επαγγελµατιών Πωλητών Λαικών Αγορών –Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών  
     Ειδών Ν. Κοζάνης. 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ∆. ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

Άρθρο 1ο  

Αντικείµενο Κανονισµού 
Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τις προϋποθέσεις οργάνωσης, λειτουργίας, αισθητικής, υγιεινής και 
τάξης στο χώρο της λαϊκής αγοράς του ∆ήµου Εορδαίας καθώς και τη διαδικασία απόδοσης θέσεων 
πωλητών σε αυτή. 
Ο Κανονισµός είναι εναρµονισµένος µε τις διατάξεις του Ν.4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος 
Α'). 
 
Άρθρο 2ο  
Νοµοθετικό πλαίσιο 
Ο παρών Κανονισµός εκδίδεται λαµβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): «Άσκηση υπαίθριων εµπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις», 
2. Το Β.∆. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α): «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείµενο 

νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων», 
3. Το άρθρο 3 του Ν. 1080/80: «Τέλος χρήσεως πεζοδροµίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων 

χώρων», 
4. Την Υγ. ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β') 
5. Το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006: «Κανονιστικές Αποφάσεις», 
6. Το άρθρο 73  παρ 1Βν του Ν. 3852/2010: «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής – Αρµοδιότητες»  
7. τον Ν.3852/2010  άρθρ.83 παρ. ιβ περί “Αρµοδιότητες συµβουλίου κοινότητας άνω      
    των τριακοσίων (300) κατοίκων ”και  όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον   



   Ν.4555/2018 άρθρο 84 παρ.ιβ  
8. τον Ν.3852/2010  άρθρ.65 περί “Αρµοδιότητες του ∆ηµοτικού Συµβουλίου” 
 
  
Άρθρο 3ο  
Ορισµοί 
1. «Υπαίθριο εµπόριο»: η εµπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση 

προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωµένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εµπόριο. 

2. «Λαϊκή αγορά»: η υπαίθρια, µετακινούµενη, οργανωµένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται 

παραγωγοί πρωτογενών και µεταποιηµένων προϊόντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελµατίες 
πωλητές για τη διάθεση κυρίως πρωτογενών, αλλά και βιοµηχανικών ειδών. 

3. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρµόδιος για την οργάνωση και την εύρυθµη 
λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωµένης αγοράς και που επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που 
ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των 
πωλητών σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της 
Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρµόδιος φορέας ορίζεται 
η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές 
της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωµένες αγορές, αρµόδιος φορέας ορίζεται 
ο δήµος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά. 

4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο 
υπαίθριο εµπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής. 

5. «Επαγγελµατίας πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται 
στο υπαίθριο εµπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17 του Ν.4497/17, τα οποία δεν 
προέρχονται από ιδία παραγωγή. 

6. «Μεταποίηση»: η ενέργεια µε την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, 
συµπεριλαµβανοµένης της θερµικής επεξεργασίας, του καπνίσµατος, του αλατίσµατος, της 
ωρίµανσης, της αποξήρανσης, του µαριναρίσµατος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασµού 
αυτών των µεθόδων. 

7. «Μεταποιηµένα προϊόντα»: τα τρόφιµα που προέρχονται από τη µεταποίηση µη µεταποιηµένων 
προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για 
την παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της 
µελισσοκοµίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της αλιείας 
εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των κάθε 
είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή 
µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από την αγροτική εν γένει 
δραστηριότητα. 

9. «Απόδοση θέσης»: η διαδικασία απόδοσης συγκεκριµένης, οριοθετηµένης και αριθµηµένης θέσης 
σε δικαιούχο πωλητή µίας συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς. 

10. «Κατανοµή - τοποθέτηση»: η διαδικασία στελέχωσης των λαϊκών αγορών µε πωλητές, 
ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους. 

Άρθρο 4° Πλαίσιο λειτουργίας 

1. Εγκρίνεται η συνέχιση λειτουργίας των λαϊκών αγορών του ∆. Εορδαίας, α) στη Κ. Πτολεµαΐδας 
,β) στην Κ. Πύργων και γ) στην Κ. Αναρράχης. 

2. Χωροθέτηση και ηµέρα λειτουργίας λαϊκών αγορών ∆. Εορδαίας. 

α) Η λαϊκή αγορά ∆.Κ. Πτολεµαΐδας – Πτολεµαΐδας, θα λειτουργεί στο ∆ηµοτικό Χώρο 
Στάθµευσης πλησίον του Εµπορικού Πολύκεντρου και επί των οδών ∆ηµοκρατίας, Εθνικής 
Αντιστάσεως και Πόντου, κάθε Τετάρτη. 

Για την οµαλή και άνετη διέλευση των οχηµάτων , όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κλπ. για τις 

περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης (ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009 άρθρο 2) θα παραµένουν ελεύθερες 
οι µεσαίες λωρίδες των:  

 1) οδού  Πόντου σε όλο το µήκος της,   

 2) ο κεντρικός διάδροµος όπου βρίσκεται το κιόσκι του ∆ήµου ( από την οδό Πόντου έως και την 
οδό Καπετάν Φούφα).  

β) Η λαϊκή αγορά Κ. Πύργων – ∆Ε Βερµίου θα λειτουργεί στο χώρο που βρίσκεται έµπροσθεν του 
νέου δηµοτικού καταστήµατος, κάθε Τρίτη 



γ) Η λαϊκή αγορά Κ. Αναρράχης – ∆Ε Μουρικίου θα λειτουργεί στο χώρο έµπροσθεν της τέως 
Κοινότητας Αναρράχης, κάθε Παρασκευή. 

και όπως αυτές αποτυπώνονται αναλυτικότερα στα τοπογραφικά διαγράµµατα που συνέταξε η 
Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος κανονισµού. 

 Ειδικές επισηµάνσεις επί της χωροθέτησης 

1) Το όριο της λαϊκής αγοράς επί της οδού Κ. Φούφα δεν συµπεριλαµβάνει το πεζοδρόµιο 
και πλάτος ενός µέτρου (1µ.) µετά το πεζοδρόµιο, έτσι ώστε να δηµιουργείτε ελεύθερος 
διάδροµος για τους επισκέπτες της λαϊκής. Το επιπλέον ένα µέτρο ελεύθερου χώρου 
ισχύει όσο το πεζοδρόµιο επί της Κ. Φούφα είναι στενό. 

2) Στη συµβολή των οδών Εθν. Αντιστάσεως µε την Βασ. Κων/νου, η τοποθέτηση των 
πωλητών επί της Εθν. Αντιστάσεως, ξεκινάει 1,5 µέτρα µετά το πλάτος του πεζοδροµίου. 
Ο ελεύθερος χώρος αυτό είναι απαραίτητος γιατί το σηµείο αυτό αποτελεί κύριο σηµείο 
εισόδου-εξόδου της λαϊκής. 

3. Σε περίπτωση που η ηµέρα είναι εθνική ή τοπική αργία, η ηµέρα λειτουργίας µεταφέρεται µε τη 
σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (εφεξής Επιτροπή 
Λαϊκών Αγορών) και του ∆ήµου Εορδαίας, χωρίς να απαιτείται απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
Εορδαίας. 

4. Οι ώρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορίζονται  
Για τους µήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο από τις 06:30 έως τις 15:00. 
Για τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο, ∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο από τις 06:30 

έως τις 15:00. 

5. Η προσέλευση των πωλητών στους χώρους της λαϊκής αγοράς προκειµένου να ασκήσουν την 
επαγγελµατική τους δραστηριότητα, να µεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εµπορεύµατά τους, θα 
γίνεται µετά τις 21:30 της προηγούµενης µέρας και η αποχώρησή τους θα γίνεται µία ώρα το 
πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς . 

6. Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθµευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την 
ηµέρα λειτουργίας της, συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων των πωλητών, εξαιρουµένων 
όσων η νοµοθεσία ορίζει. 
Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχηµάτων, θα µεριµνούν ώστε να µη σταθµεύουν τα οχήµατά τους στους 
χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούµενο βράδυ. 

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το ∆. Εορδαίας, η ανάγκη µετακίνησης λαϊκής αγοράς, είτε 
προσωρινά λόγω έργων ή άλλων παρεµβάσεων που θα προκύψουν από το επιχειρησιακό 
προγραµµατισµό του ∆ήµου ή έκτακτης ανάγκης, είτε η οριστική µετακίνηση για λόγους και σκοπούς 
που θα προσδιοριστούν και θα τεκµηριωθούν, ακολουθείται ότι προβλέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πωλητές-εκθέτες υποχρεούνται να συµµορφωθούν άµεσα 
και αδιαµαρτύρητα. 

Άρθρο 5° ∆ικαιούχοι συµµετοχής  

1.Οι επαγγελµατίες πωλητές, που είναι κάτοχοι της άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών. 
2. Επαγγελµατίες που έχουν πτωχεύσει, µπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση άδειας, ισχύος έως ένα 
έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση αδιάθετων ειδών της επιχείρησης που διατηρούσαν. 
3. Οι παραγωγοί  που διαθέτουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών καθώς και άδεια (έγκριση) 
δραστηριοποίησης σε λαϊκή αγορά. 
4. Αγροτικοί συνεταιρισµοί, γυναικείοι συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών και οργανώσεις 
παραγωγών. 
 
Α. Παραγωγοί 
1. Η άσκηση της εµπορικής δραστηριότητας σε λαϊκές επιτρέπεται στους παραγωγούς µετά την 
έκδοση σχετικής άδειας. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών χορηγείται σε: 

α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελµατίες αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 (Α΄ 
151),  



β) αγροτικούς συνεταιρισµούς, γυναικείους συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών και οργανώσεις 
παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), αποκλειστικά για τη διάθεση προϊόντων των µελών 
τους. 

Κάθε συνεταιρισµός, οµάδα ή οργάνωση παραγωγών δικαιούται µία (1) άδεια λαϊκής αγοράς ανά 
είκοσι (20) µέλη και όχι περισσότερες από δέκα (10) άδειες και κάθε γυναικείος συνεταιρισµός µία 
άδεια ανά δέκα (10) µέλη και όχι περισσότερες από δύο (2) άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από 
τους συνεταιρισµούς συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία 
αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους γυναικείους 
συνεταιρισµούς, η πρώτη ύλη των παραγόµενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής 
των µελών του. Σε κάθε λαϊκή αγορά οι ανωτέρω συνεταιρισµοί, οι οµάδες και οι οργανώσεις 
παραγωγών δεν επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες της µίας (1) θέσης. 

Στην περίπτωση συνεταιρισµού, οµάδας ή οργάνωσης παραγωγών, τις πωλήσεις µπορεί να 
τις διενεργεί ή δηλωµένος υπάλληλος ή/και συνεταιριζόµενος παραγωγός. Όταν ο δηλωµένος 
υπάλληλος κωλύεται στη διενέργεια των πωλήσεων και απαιτείται η αντικατάστασή του, 
αντικαθίσταται µε άλλον δηλωµένο υπάλληλο ύστερα από γνωστοποίηση στο δήµο της έδρας του 
συνεταιρισµού. 

Ο δικαιούχος ή το άτοµο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της 
αδείας καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να 
το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναµία 
δραστηριοποίησης µέχρι την επανέκδοσή του. Για την επανέκδοση ή επανεκτύπωση άδειας, λόγω 
απώλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ της αρχής έκδοσης 
της άδειας. 
 
Β. Επαγγελµατίες Πωλητές 

Επιτρέπεται σε φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι παραγωγός, να δραστηριοποιείται ως 
επαγγελµατίας πωλητής υπαίθριου εµπορίου (συµπεριλαµβάνονται οι πωλητές λαϊκών αγορών), µετά 
την έκδοση σχετικής άδειας σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε κείµενη 
νοµοθεσία.  

Αρµόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελµατιών πωλητών είναι ο δήµος 
µόνιµης κατοικίας του αδειούχου. 

Για την έκδοση και τη θεώρηση της άδειας ο επαγγελµατίας καταθέτει υπέρ της αρµόδιας 
αρχής παράβολο. 
 
Γ. Επαγγελµατίες που έχουνε πτωχεύσει 

Επαγγελµατίες που έχουν πτωχεύσει, µπορούν να ζητήσουν τη χορήγηση άδειας, ισχύος 
έως ένα έτος, και θέση σε λαϊκή αγορά, για την πώληση αδιάθετων ειδών της επιχείρησης που 
διατηρούσαν. Η αίτηση, για τους µόνιµους κατοίκους του δήµου, υποβάλλεται στο ∆. Εορδαίας και 
το αίτηµα εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογηµένα µετά από γνώµη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών. 
Η ανωτέρω άδεια δεν ανανεώνεται και σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπεται σε άδεια υπαίθριου 
εµπορίου οποιασδήποτε µορφής. 

 
2. Αναπλήρωση – υποβοήθηση πωλητών 

Α. Παραγωγών 
Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν ή υποβοηθούν τον παραγωγό πωλητή θα πρέπει να είναι 

καταχωρηµένα στο έντυπο της άδεια από την αρµόδια αρχή έκδοσή της. 

Β. Επαγγελµατιών 
Το πρόσωπο που αναπληρώνει νόµιµα των αδειούχο πωλητή οφείλει να φέρει βεβαίωση 

αναπλήρωσης. Αρµόδια αρχή έκδοσής της είναι ο δήµος έκδοσης του κατόχου της άδειας που 
αναπληρώνει και πρέπει να είναι διαθέσιµη ανά πάσα στιγµή στα ελεγκτικά όργανα. Το πρόσωπο που 
αναπληρώνει τον επαγγελµατία πωλητή είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορθή χρήση της 
άδειας. 

Για την απλή υποβοήθηση του επαγγελµατία πωλητή, µε την παράλληλη παρουσία του 
κατόχου της άδειας, θα πρέπει να έχει εκδοθεί σχετική βεβαίωση από το δήµο στον οποίο εκδόθηκε 
η άδεια. 

Άρθρο 6° Απόδοση θέσεων 



Α. Παραγωγοί πωλητές 
1. Ο παραγωγός, στον οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον θέλει να 
δραστηριοποιηθεί στις λαϊκές αγορές του ∆. Εορδαίας, υποβάλλει αίτηση στην Περιφέρεια ∆υτ. 
Μακεδονίας και δηλώνει τις λαϊκές αγορές ανά ηµέρα που επιθυµεί, καθώς και το χρονικό διάστηµα 
δραστηριοποίησης εντός εκάστου έτους. Ο παραγωγός µπορεί να δηλώσει προτίµηση µέχρι και για 
τρεις (3) λαϊκές αγορές ανά ηµέρα.  

Η Περιφέρεια διαβιβάζει τις υποβληθείσες σε αυτήν αιτήσεις, στην οικεία Επιτροπή Λαϊκών Αγορών, 
η οποία συντάσσει πρακτικό σε σχέση µε τα αιτήµατα αυτά, µε κριτήριο τη διαθεσιµότητα θέσεων 
στις συγκεκριµένες λαϊκές αγορές που ζητεί ο παραγωγός, συµπεριλαµβανοµένου και του ποσοστού 
υπερκάλυψης 20% της παραγράφου 3. Αν υπάρχουν παραγωγοί πωλητές που διεκδικούν θέση στην 
ίδια λαϊκή αγορά και δεν µπορεί να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήµατα, τότε προκρίνεται αυτός που 
συγκεντρώνει τα περισσότερα µόρια, σύµφωνα µε το σύστηµα µοριοδότησης. Το πρακτικό της 
Επιτροπής διαβιβάζεται στο ∆ήµο Εορδαίας και για τις θέσεις που αφορούν αυτόν. 

Ο ∆. Εορδαίας αναλαµβάνει τις διαδικασίες ενηµέρωσης του εντύπου της άδειας, του 
Πληροφοριακού Συστήµατος και ενηµερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις του, αναφορικά µε την 
καταβολή του ανταποδοτικού τέλους. 

2. Οι θέσεις που αποδίδονται στους παραγωγούς πωλητές, είναι προσωρινές. Συγκεκριµένη και 
αριθµηµένη θέση εντός της λαϊκής, για την οποία έχει εγκριθεί η δραστηριοποίηση, καθ' όλη τη 
διάρκεια ισχύος της άδειας και για το χρονικό διάστηµα του έτους που έχουν αιτηθεί οι 
ενδιαφερόµενοι, αποδίδεται µόνο µε τη διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος κανονισµού.  

3. Σε περίπτωση µη ύπαρξης κενών θέσεων, ο δήµος επιτρέπεται να ικανοποιεί αιτήµατα 
παραγωγών για προσέλευση σε συγκεκριµένη λαϊκή σε ποσοστό 20% επί του αριθµού των 
δραστηριοποιούµενων παραγωγών σε αυτήν. Η έγκριση προσέλευσης αφορά τη λαϊκή αγορά 
και σε καµία περίπτωση συγκεκριµένη θέση. Ο παραγωγός προσέρχεται στη λαϊκή µε δική του 
ευθύνη και δίχως να εγείρει αξιώσεις για κατάληψη θέσης. Τοποθετείται από τον επόπτη αυτής σε 
κενή θέση τη συγκεκριµένη ηµέρα λόγω µη προσέλευσης άλλου πωλητή.  

5. Σε κάθε λαϊκή αγορά οι συνεταιρισµοί, οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών δεν επιτρέπεται 
να κατέχουν περισσότερες της µίας (1) θέσης.  

6. Κατανέµονται κατά προτεραιότητα οι θέσεις στους συνεταιρισµούς/οµάδες παραγωγών και έπειτα 
στους µεµονωµένους παραγωγούς, που είναι φυσικά πρόσωπα.  

7. Oι συνεταιρισµοί/οµάδες παραγωγών µοριοδοτούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια και τα αντίστοιχα 
µόρια όπως παρατίθενται στον Πίνακα 1 και προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα µόρια. 
 

Κριτήριο Αριθµός µορίων 

1.Αριθµός µελών 
1 µόριο για κάθε εγγεγραµµένο στο συνεταιρισµό 
/ οµάδα παραγωγών µέλος και επιπλέον 3 µόρια 
για κάθε µέλος του ηλικίας κάτω των 40 ετών 

2. Παλαιότητα άδειας 2 µόρια ανά έτος παλαιότητας 

3. Έλλειψη 
παραβατικότητας 
(Ν.4264/2014, 
Ν.4177/13) 

α. 30 µόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει 
διαπιστωθεί καµία παράβαση,   
β. 0 µόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί 
µία (1) παράβαση  
γ. (-10) µόρια για κάθε παράβαση πέραν της µιας 
που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, µε 
ανώτατη µείωση τα 40 µόρια. 

Πίνακας 1: Σύστηµα µοριοδότησης για την κατανοµή και τοποθέτηση συνεταιρισµών/οµάδων παραγωγών σε 
λαϊκές αγορές 

 
Σε περιπτώσεις ισοβαθµίας µεταξύ συνεταιρισµών/ οµάδων παραγωγών προκρίνονται όσοι έχουν 
υψηλότερη βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια κατά σειρά: 
α. Έλλειψη παραβατικότητας. 
β. Αριθµός Μελών. 
γ. Παλαιότητα άδειας. 
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµούντων. 



8. Μεταξύ των παραγωγών φυσικών προσώπων προηγούνται όσοι έχουν τα περισσότερα µόρια, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια και τα αντίστοιχα µόρια του Πίνακα 2 που ακολουθεί. 
 

Κριτήριο Αριθµός µορίων 

1. Παλαιότητα άδειας 5 µόρια ανά έτος παλαιότητας 

2. Η ηλικία 
10 µόρια για δικαιούχους που είναι κάτω των 40 
ετών και για όσους είναι άνω των 55 

3. Μη κατοχή θέσης 
15 µόρια για κάθε µέρα που συµµετέχει στη λαϊκή 
δίχως θέση 

4. Εντοπιότητα 

5 µόρια, αν ο παραγωγός διατηρεί το σύνολο των 
γεωργικών εκµεταλλεύσεών ταυ εντός της 
Περιφέρειας στην οποία αιτείται θέση στις αγορές 
αρµοδιότητάς της 

5. Έλλειψη 
παραβατικότητας 
(Ν.4264/20, 
Ν.4177/13) 

α. 30 µόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει 
διαπιστωθεί καµία παράβαση,   
β. 0 µόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί 
µία (1) παράβαση  
γ. (-10) µόρια για κάθε παράβαση πέραν της µιας 
που έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, µε 
ανώτατη µείωση τα 40 µόρια. 

Πίνακας 2: Σύστηµα µοριοδότησης για την κατανοµή και τοποθέτηση παραγωγών φυσικών προσώπων σε 
λαϊκές αγορές 

 
Σε περιπτώσεις ισοβαθµίας µεταξύ των λοιπών παραγωγών πωλητών - φυσικών προσώπων 
προκρίνονται όσοι έχουν υψηλότερη βαθµολογία στα επιµέρους κριτήρια κατά σειρά: 
α. Έλλειψη παραβατικότητας. 
β. Εντοπιότητα. 
γ. Ηλικία δικαιούχου. 
δ. Παλαιότητα άδειας.  
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµούντων. 

9. Όλα τα ανωτέρω ποσοτικά στοιχεία αφορούν την κατάσταση των δικαιούχων, όπως 
διαµορφώνεται, κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού (ηλικία, παλαιότητα 
άδειας κ.λπ.).  

10. Για την παλαιότητα της άδειας υπολογίζεται το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας 
έκδοσης άδειας, κατά µήνα και έτος και της ηµεροµηνίας ανακοίνωσης των προς πλήρωση θέσεων, 
κατά µήνα και έτος.  

Αν η άδεια µεταβιβάσθηκε στον δικαιούχο, ως ηµεροµηνία έναρξης ορίζεται η ηµεροµηνία 
µεταβίβασης. Μπορεί για το κριτήριο αυτό να αποδίδονται µόρια µε τη µορφή δεκαδικού αριθµού, µε 
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.  

11. Όσον αφορά το κριτήριο της έλλειψης παραβατικότητας, ως καταληκτική ηµεροµηνία για 
«τελευταίο έτος» ορίζεται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του παραγωγού. Σε περίπτωση που 
έχει ασκηθεί κατά της απόφασης επιβολής κύρωσης προσφυγή λαµβάνεται υπόψη, µόνο αν έχει 
εκδοθεί απόφαση επί της υποβληθείσας προσφυγής. 

12. Ο παραγωγός πωλητής χάνει τη θέση του στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) που το δηλώσει οικειοθελώς,  
β) αν δεν πληρώσει το ανταποδοτικό τέλος, για το οποίο είναι υπόχρεος, για δύο συνεχόµενους 

µήνες  
γ) αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε µόνιµα η άδειά του. 

13. Ο ∆. Εορδαίας, εφόσον περιέλθουν σε γνώση του, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στοιχεία που 
πιθανολογούν ψευδή δήλωση στοιχείων που διαµορφώνουν πλασµατικά τη βαθµολογία 
συγκεκριµένου παραγωγού πωλητή, τότε τον καλούν ενώπιον της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών, µε 
βάση το Πρακτικό της οποίας διαµορφώθηκε η βαθµολογία του, να προσκοµίσει τα στοιχεία που 
τεκµηριώνουν τη µοριοδότησή του. 



Αν προκύψει ότι ο παραγωγός έχει υποβάλει ψευδή δήλωση, τότε η Επιτροπή γνωµοδοτεί για την 
ανάκληση της άδειάς του και την επιβολή των προβλεπόµενων χρηµατικών προστίµων. 

Αν ο πωλητής δεν παρουσιάσει τα έγγραφα στοιχεία του, εντός ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία 
που κλήθηκε, τεκµαίρεται ότι έχει υποβάλει ψευδή δήλωση και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες 
κυρώσεις ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής. 
 
 
Β. Επαγγελµατίες Πωλητές 

1. Προκήρυξη νέων αδειών επαγγελµατιών πωλητών – κατανοµή και τοποθέτηση σε 
λαϊκές αγορές 

Η κάλυψη κενών θέσεων σε λαϊκές αγορές µε την έκδοση νέων αδειών επαγγελµατιών πωλητών 
γίνεται ύστερα από προκήρυξη, που εκδίδεται από τον Περιφερειάρχη, µετά από απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου. 
Η ανωτέρω προκήρυξη αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο του δήµου. 
Οι άδειες χορηγούνται µε διαγωνισµό, που διενεργείται από την Περιφέρεια, τα αποτελέσµατα του 
οποίου κοινοποιούνται στο δήµο. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των δικαιολογητικών και έκδοσης των αποτελεσµάτων της προκήρυξης 
των αδειών διεξάγεται σε δύο στάδια. 

α. Στο πρώτο στάδιο αξιολογούνται τα δικαιολογητικά των υποψήφιων δικαιούχων που ανήκουν 
στις κατηγορίες της Οµάδας 1 του άρθρου 19 του Ν.4497/17. Στην πρώτη φάση της διαδικασίας 
χορηγούνται οι άδειες που αφορούν τους συµµετέχοντες στις ειδικές κατηγορίες, σύµφωνα µε 
τα µόρια του Πίνακα 3: 

 

Κατηγορία Αριθµός µορίων 

α) άτοµα µε αναπηρία από 
οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό 
τουλάχιστον 50% 

15 µόρια για αναπηρία έως 50% και 31 
µόρια για αναπηρία 67% και πάνω 

β) πολύτεκνοι και τέκνα αυτών 
31 µόρια, τα µόρια της κατηγορίας αυτής 
διπλασιάζονται σε περίπτωση µονογονεϊκής 
οικογένειας 

γ) τρίτεκνοι 
15 µόρια, τα µόρια της κατηγορίας αυτής 
διπλασιάζονται σε περίπτωση µονογονεϊκής 
οικογένειας 

δ) γονείς - κηδεµόνες ανήλικων 
τέκνων µε αναπηρία και γονείς 
που προστατεύουν άτοµα µε 
νοητική αναπηρία, αυτισµό, 
σύνδροµο down, εγκεφαλική 
παράλυση, βαριές και πολλαπλές 
αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες 
εξάρτησης 

23 µόρια, τα µόρια της κατηγορίας αυτής 
τριπλασιάζονται σε περίπτωση µονογονεϊκής 
οικογένειας 

ε) άτοµα που διαβιούν σε 
καταυλισµούς ή σε οικισµούς µε 
χαρακτηριστικά κοινωνικού 
αποκλεισµού όπως οι Ροµά. 

8 µόρια, τα µόρια της κατηγορίας αυτής 
διπλασιάζονται σε περιπτώσεις που τα άτοµα 
που εντάσσονται στην παρούσα 
συµµετέχουν σε προγράµµατα 
µετεγκατάστασης, εκπαίδευσης των ιδίων ή 
των ανήλικων τέκνων τους και γενικότερα 
σε προγράµµατα κοινωνικής ένταξης. 

στ) άτοµα απεξαρτηµένα από 
εξαρτησιογόνες ουσίες 

8 µόρια 

ζ) προστάτες µονογονεϊκών 
οικογενειών που δεν εντάσσονται 
στις κατηγορίες β, γ και δ) 

10 µόρια 

η) αποφυλακισθέντες από 
µακρόχρονη ποινή 

8 µόρια 



Πίνακας 3: Σύστηµα µοριοδότησης για τη χορήγηση αδειών, την κατανοµή και τοποθέτηση επαγγελµατιών 
πωλητών της Οµάδας 1 σε λαϊκές αγορές 

 
 
Σε περίπτωση ισοβαθµίας προκρίνονται όσοι συµµετέχοντες έχουν µικρότερο οικογενειακό εισόδηµα 
µε βάση την Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου του τελευταίου οικονοµικού έτους. Σε 
περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας διενεργείται κλήρωση. 

β. Στο δεύτερο στάδιο διατίθενται οι άδειες που αφορούν την Οµάδα 2 του άρθρου 19 του 
Ν.4497/17, καθώς και οι υπόλοιπες άδειες της Οµάδας 1. Οι υποψήφιοι που συµµετέχουν για τη 
χορήγηση των αδειών της Οµάδας 2 και των υπόλοιπων αδειών της Οµάδας 1, καθώς και οι 
υποψήφιοι, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια κατά το πρώτο στάδιο, κατατάσσονται σε 
αύξουσα σειρά, µε βάση το δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµά τους, όπως εµφανίζονται στην 
Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου του τελευταίου οικονοµικού έτους. Στους πρώτους σε 
σειρά κατάταξης υποψηφίους χορηγείται άδεια σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των προς διάθεση 
αδειών της Οµάδας 2 και των υπόλοιπων αδειών της Οµάδας 1. Σε περίπτωση ισοβαθµίας 
µεταξύ υποψηφίων διενεργείται κλήρωση. Ανάλογα µε τη σειρά κατάταξης επιλέγεται το είδος 
της επαγγελµατικής άδειας που λαµβάνει κάθε δικαιούχος, οι θέσεις στις οποίες αυτή 
αντιστοιχεί, οι οποίες λογίζονται ως προσωρινές και υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης του 
άρθρου 9 του παρόντος κανονισµού. 

Από το σύνολο των αδειών που χορηγούνται κατά το δεύτερο στάδιο, ποσοστό 10% λαµβάνουν 
άνεργα φυσικά πρόσωπα µε αποδεδειγµένη τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία ως υπάλληλοι πωλητών 
λαϊκών αγορών, η οποία έχει διανυθεί κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη από την έκδοση της 
προκήρυξης. Για κάθε µήνα προϋπηρεσίας αποδίδεται 1 µόριο και σε περίπτωση ισοβαθµίας ο 
υποψήφιος µε το χαµηλότερο εισόδηµα του προηγούµενου έτους προηγείται. 
 Οι θέσεις που χορηγούνται µε την προαναφερόµενη διαδικασία, λογίζονται ως 
προσωρινές και υπόκεινται στη διαδικασία βελτίωσης του άρθρου7. 

2. Απόδοση θέσεων σε υφιστάµενου επαγγελµατίες πωλητές 

Στην περίπτωση που εντός των ορίων της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας υφίστανται αδειούχοι 
επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από πέντε (5) ηµέρες 
εβδοµαδιαίως, για την απόδοση θέσης διενεργείται η διαδικασία του άρθρου 7 του παρόντος εκτός 
και αν, µε υπεύθυνη δήλωσή του, ο αδειούχος πωλητής δηλώσει ότι δεν επιθυµεί να 
δραστηριοποιηθεί για περισσότερες ηµέρες. 

 

Άρθρο 7 Βελτίωση θέσης εντός συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς – αµοιβαία αλλαγή θέσης – 
αλλαγή λαϊκής αγοράς 
 
Α. Βελτίωση θέσης 
1. Ως «βελτίωση θέσης» εντός συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς νοείται η διαδικασία κατά την οποία 
ένας ή περισσότεροι πωλητές, επιθυµούν να αλλάξουν τη θέση, την οποία κατέχουν και να 
διεκδικήσουν µία άλλη κενωθείσα εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, που είναι κατά την άποψή τους και 
για οποιονδήποτε λόγο «καλύτερη» σε σχέση µε την ήδη νοµίµως καταληφθείσα θέση.  
Ως «κενές θέσεις» λογίζονται και οι προσωρινές θέσεις που έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους.  
2. Ο ∆. Εορδαίας µπορεί να προχωρήσει, είτε ύστερα από πρόταση των οµοσπονδιών ή 
πρωτοβάθµιων οργανώσεων των πωλητών, παραγωγών και επαγγελµατιών, είτε κατά την κρίση 
του, σε διαδικασία βελτίωσης θέσης, η οποία προηγείται αυτής της απόδοσης θέσης. 
Η διαδικασία βελτίωσης θέσης πραγµατοποιείται ύστερα από σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Λαϊκών 
Αγορών και αφορά µόνο τις κενές θέσεις µίας λαϊκής αγοράς, καθώς και τις θέσεις των πωλητών που 
επιθυµούν να τη βελτιώσουν. 
Οι ενδιαφερόµενοι πωλητές καλούνται µε πρόσκληση του δήµου να καταθέσουν αίτηση συµµετοχής 
στη διαδικασία βελτίωσης θέσης µαζί µε το εκκαθαριστικό σηµείωµα του τελευταίου οικονοµικού 
έτους. 
3. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται µε βάση τα κριτήρια του Πίνακα 4: 

Κριτήριο Αριθµός µορίων 

1.Παλαιότητα της άδειας 5 µόρια ανά έτος παλαιότητας 

2. Η ηλικία του δικαιούχου 
10 µόρια εάν είναι κάτω των 40 ετών και αν είναι άνω 
των 55 ετών 

3. Έλλειψη α. 30 µόρια, αν στο τελευταίο έτος δεν έχει 



παραβατικότητας 
(Ν.4264/2014, 
Ν.4177/2013) 

διαπιστωθεί καµία παράβαση,  
β. 0 µόρια, αν στο τελευταίο έτος έχει διαπιστωθεί µία 
(1) παράβαση  
γ. (-10) µόρια για κάθε παράβαση πέραν της µιας που 
έχει διαπιστωθεί κατά το τελευταίο έτος, µε ανώτατη 
µείωση τα 40 µόρια 

Πίνακας 4: Σύστηµα µοριοδότησης για τη βελτίωση θέσης σε συγκεκριµένη λαϊκή αγορά 

Ο υποψήφιος µε τα περισσότερα µόρια έχει το δικαίωµα να επιλέξει πρώτος κ.ο.κ.. 
Σε περιπτώσεις ισοβαθµίας προκρίνονται όσοι δικαιούχοι έχουν τα µικρότερα εισοδήµατα µε βάση το 
υποβληθέν εκκαθαριστικό σηµείωµα.  
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθµίας διενεργείται κλήρωση µεταξύ των ισοβαθµούντων.  
4. Οι θέσεις που ανακατανέµονται είναι µόνο οι κενές και αυτές τις οποίες κατέχουν οι πωλητές που 
επιθυµούν να βελτιώσουν θέση. Οι πωλητές ανάλογα µε την ιδιότητά τους διεκδικούν και την 
ανάλογη κενή θέση (παραγωγού ή επαγγελµατία).  
5. Αν µετά το πέρας της διαδικασίας εξακολουθούν να υφίστανται κενές θέσεις πωλητών µίας 
ιδιότητας, παραγωγού ή επαγγελµατία, αυτές µπορούν να δοθούν προσωρινά σε πωλητές της άλλης 
ιδιότητας, τα αιτήµατα των οποίων δεν µπορούν να ικανοποιηθούν, λόγω µη διαθεσιµότητας 
θέσεων.  
Στην περίπτωση αυτή, αν οι κενές θέσεις αφορούν θέσεις επαγγελµατιών και παραµένουν αδιάθετες 
σε επαγγελµατίες πωλητές µετά το πέρας των διαδικασιών της πρώτης επερχόµενης προκήρυξης 
νέων επαγγελµατικών αδειών λαϊκών αγορών, τότε οι θέσεις αυτές κατοχυρώνονται ως µόνιµες 
στους παραγωγούς που τις κατείχαν προσωρινά. 
 
Β. Αµοιβαία αλλαγή θέσης 

1. ∆ύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται στην ίδια λαϊκή αγορά, µπορούν να 
ζητήσουν από κοινού αµοιβαία αλλαγή θέσης αρκεί να µη διαταράσσεται η χωροταξία της λαϊκής 
αγοράς ως προς τα πωλούµενα είδη. Η απόφαση του ∆. Εορδαίας εκδίδεται ύστερα από σύµφωνη 
γνώµη της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών. 

2. ∆ύο ή περισσότεροι πωλητές που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές λαϊκές αγορές της 
Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας, µπορούν να ζητήσουν στην τελευταία αµοιβαία αλλαγή θέσης σε 
διαφορετικές λαϊκές αγορές, µε τις εξής προϋποθέσεις: 

α) η αλλαγή να αφορά πωλητές µε την ίδια ιδιότητα, παραγωγός ή επαγγελµατίας, 
β) το είδος της άδειας ως προς το πωλούµενο είδος να είναι παρόµοιο, 
γ) να µην ανατρέπεται η αναλογία ως προς τα είδη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν.4497/17 

υπέρ των βιοµηχανικών προϊόντων 
δ) να µην δηµιουργείται πρόβληµα στην επάρκεια της λαϊκής αγοράς ως προς τα πωλούµενα είδη. 

Η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών αποφασίζει αν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και συντάσσει 
πρακτικό.  

3. Η αµοιβαία αλλαγή θέσεων δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις που ο ένας ή και οι δύο πωλητές 
είναι άνω των 60 ετών. 
 
Γ. Αλλαγή λαϊκής αγοράς 

1. Ο πωλητής µπορεί να αλλάξει τη λαϊκή αγορά, στην οποία δραστηριοποιείται, ύστερα από αίτησή 
του, την οποία εξετάζει η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και εισηγείται 
στο ∆. Εορδαίας.  
Ο ∆. Εορδαίας εγκρίνει ή απορρίπτει µε αιτιολογηµένη απόφαση.  
Η θέση, στην οποία τοποθετείται στη νέα αγορά, είναι προσωρινή και υπόκειται στη διαδικασία 
βελτίωσης θέσης. 

2. Αν ο επαγγελµατίας πωλητής λαϊκών αγορών αλλάξει τόπο µόνιµης κατοικίας και η νέα κατοικία 
του, όπως αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό της ∆ΟΥ, βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κοζάνης, µπορεί να ζητήσει τη δραστηριοποίησή του σε λαϊκές αγορές αυτής της Περιφέρειας. Η 
αίτησή του εξετάζεται από την Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, η οποία 
εισηγείται στον Περιφερειάρχη για την τοποθέτησή του σε λαϊκές αγορές.  

Άρθρο 8 Είδη εµπορίας - ∆ιατιθέµενα προϊόντα 

Παραγωγών πωλητών 
1. Τα είδη εµπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι: 



α. οπωροκηπευτικά, 
β. αυγά σφραγισµένα µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού, 
γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, 
δ. ελαιόλαδο συσκευασµένο, όπως ορίζεται στον Κανονισµό 29/2012 και την 323902/18.9.2009 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων (Β΄ 2026), 

ε. οίνος εµφιαλωµένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εµφιαλωθεί και επισηµανθεί, σύµφωνα µε την 
κείµενη ενωσιακή (Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013, Κανονισµός (ΕΚ) 606/2009, Κανονισµός (ΕΚ) 
607/2009, Κανονισµός 436/2009) και εθνική αµπελοοινική νοµοθεσία υπ’ αριθµ. 
5833/155045/ 12.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3324) όπως ισχύει, υπ’ αριθµ. 
285870/1.9.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1372), υπ’ αριθµ. 6141/148160/30.12.2015 
υπουργική απόφαση (Β΄ 2904), υπ’ αριθµ. 5067/117292/27.10.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 2323) όπως ισχύει, υπ’ αριθµ. 5042/116548/26.10.2015 υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2323), 

στ. µέλι τυποποιηµένο, 
ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων, 

σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία (υπουργική απόφαση 2379/82701/2016, Β΄ 
2330), 

η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας,  
θ. προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διήµερων), 
ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά και κηπευτικό χώµα, το οποίο 

δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό 
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και 
φυτά αµπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α΄ 164) και οι υπουργικές 
αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του,  

ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄2468), µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκοµικά, µαρµελάδες, γλυκά του 
κουταλιού, παραδοσιακά ζυµαρικά, βότανα, αρτύµατα, 

ιβ. αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένες µονάδες, 
τηρουµένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή 
νοµοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν διαθέτει δική του µονάδα παραγωγής, αλλά παραλαµβάνει 
τελικό προϊόν από δική του πρώτη ύλη που παράγεται σε άλλη εγκεκριµένη µονάδα, 
εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στο άρθρο 10 για τα τυροκοµικά προϊόντα,  

ιγ. γαλακτοκοµικά προϊόντα. 
 
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση γαλακτοκοµικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές 

και από ιδιοκτήτες «µικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων-µη κτηνοτρόφους, 
κατά την έννοια του άρθρου 1 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 3438), εφόσον δεν 
διαθέτουν εµπορικό κατάστηµα λιανικής πώλησης. 

2. Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εµπορίου που παράγουν προϊόντα της παραγράφου 
1(α), µπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούµενων προϊόντων τους να διαθέτουν και 
άλλα µη επεξεργασµένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται µε την κύρια παραγωγή τους. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αµπελόφυλλα για τους αµπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για 
τους αντίστοιχους καλλιεργητές, τα αυτοφυή φυτά που φύονται εντός των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων των παραγωγών. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται 
πωλούµενα είδη πέραν των προαναφεροµένων, σε περίπτωση αυξηµένης ζήτησης προϊόντων, 
ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων. 
 
Επαγγελµατιών πωλητών 
1. Τα είδη εµπορίας, για τα οποία χορηγείται άδεια επαγγελµατία πωλητή, είναι τα εξής: 

Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: 

α. Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο, οίνος, µέλι, πουλερικά και κουνέλια. 
β. Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας α΄. 
γ. Βιολογικά µεταποιηµένα και τυποποιηµένα αγροτικά προϊόντα. 

Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας. 

Γ. Μεταποιηµένα διατροφικά προϊόντα και κατεψυγµένα τρόφιµα. Στην κατηγορία αυτή 
περιλαµβάνονται: 



α. Τυροκοµικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, που διατηρούνται 
εκτός ψυγείου, καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, µέλι. 

β. Βιολογικά µεταποιηµένα και τυποποιηµένα αγροτικά προϊόντα. 
γ. Κατεψυγµένα τρόφιµα, όπως αλιεύµατα, λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας, παρασκευάσµατα 

ζύµης. 

∆. Είδη Κηπουρικής. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται: 

Καλλωπιστικά φυτά, χώµα, γλάστρες, πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και βιοµηχανικά είδη 
κηπουρικής και ανθοκοµίας. 

Ε. Βιοµηχανικά είδη. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται γενικά βιοµηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούµενων 
ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης νεωτερισµών, ψεύτικα κοσµήµατα (φο 
µπιζού), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερµάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), 
αυτόνοµα µη ηλεκτροδοτούµενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη ατοµικής καθαριότητας 
ή οικιακής φροντίδας, µέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες), είδη υαλοπωλείου, 
πλαστικά µε το µέτρο, είδη χαρτιού, εργαλεία και βιοµηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκοµίας. 

ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευµάτων. 

Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από κατόχους καντινών και 
φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων, καθώς και πώλησης 
ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν µπορούν να αναπτύσσουν 
τραπεζοκαθίσµατα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του 
οχήµατος, όπου απαιτείται, σύµφωνα µε τις υγειονοµικές διατάξεις. 

 
2. Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού απαιτείται από τον ενδιαφερόµενο για την άσκηση της 
σχετικής δραστηριότητας η προσκόµιση Βεβαίωσης Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων, όπως 
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθµ. 2078/80743/25.7.2017 απόφασης των Υπουργών 
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 2679), εκτός των περιπτώσεων του 
άρθρου 3 της αριθµ. 303206/26.5.1997 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 461). Για τη 
διάθεση βιολογικών προϊόντων εφαρµόζονται κατ’ αναλογία η διάταξη της περίπτωσης κα΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 10. 

3. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου λαϊκών αγορών µπορούν να πωλούν 
προϊόντα µόνο µίας από τις ανωτέρω κατηγορίες Α΄ έως και ΣΤ΄, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
προϊόντα αυτά είναι γραµµένα στην άδειά τους από την αρµόδια για την έκδοση και ανανέωση της 
άδειας αρχή. Ειδικά, κάθε πωλητής της κατηγορίας Α΄ µπορεί να προσθέσει στην άδειά του έως τρία 
(3) προϊόντα της κατηγορίας Γ΄ και αντίστροφα. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή στάσιµου 
και πλανόδιου εµπορίου µπορούν να πωλούν προϊόντα συνδυαστικά των κατηγοριών Α΄, Γ΄, ∆΄. 

4. Ο επαγγελµατίας πωλητής λαϊκών αγορών µπορεί να αλλάξει κατηγορία πωλούµενων ειδών, 
ύστερα από αίτησή του στην αρχή ανανέωσης της άδειας. Με τη σύµφωνη γνώµη της οικείας 
επιτροπής λαϊκών αγορών του άρθρου 28, εγκρίνεται ή απορρίπτεται αιτιολογηµένα η εν λόγω 
αίτηση για λόγους πληρότητας και ποικιλίας της αγοράς, σε συνδυασµό µε όσα προβλέπονται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 30 για την αναλογία πρωτογενών και βιοµηχανικών ειδών. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση εντός εξήντα (60) ηµερών τεκµαίρεται σιωπηρή αποδοχή του 
αιτήµατος. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης είναι δυνατό να τροποποιούνται 
(αφαιρούνται ή προστίθενται) τα πωλούµενα είδη, πέραν των προαναφεροµένων, σε περίπτωση 
αυξηµένης ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων, καθώς και να 
τροποποιούνται τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται ανά τοµέα δραστηριοποίησης (λαϊκή 
αγορά, στάσιµο εµπόριο, πλανόδιο εµπόριο). 

Άρθρο 9 

Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων 

1. Τα διατιθέµενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές τρόφιµα, ανάλογα µε το είδος τους, πρέπει 
να πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, σύµφωνα µε  

− τις γενικές διατάξεις της ενωσιακής περί τροφίµων νοµοθεσίας,  
− τις σχετικές κατά περίπτωση προϊόντος διατάξεις της ειδικής εθνικής και ενωσιακής 

νοµοθεσίας,  
− τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών (1100/9.9.1987 απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού 

Συµβουλίου, Β΄ 788), 



− τους Κανόνες ∆ιακίνησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. υπ’ 
αριθµ. 91354/24.8.2017 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Β΄2983) µε την 
επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρµοδιότητας του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους (ΓΧΚ) και  

− την Υγειονοµική ∆ιάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 (Β΄ 2161/23.6.2017) και τις υγειονοµικές και 
λοιπές διατάξεις.  

 
Ειδικά για τα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρµόζεται επίσης ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθµ. 543/2011 (L 
157).  
Τα είδη ζωικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των νωπών ειδών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγµένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, να 
διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασµένα οχήµατα αυτοκίνητα ή ρυµουλκούµενα.  
Επιπλέον εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 1187/2006) για 
τους οδηγούς ορθής πρακτικής και οι διατάξεις του ν. 2969/2011 (Α΄281). 

2. Τα προς πώληση στο υπαίθριο εµπόριο είδη διατίθενται, σύµφωνα µε τους Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. 
µε την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρµοδιότητας ΓΧΚ και πρέπει να πληρούν τις 
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α΄ 222). Σε καµία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν 
παράνοµη αποµίµηση προϊόντων ή να διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών µε την προστασία 
των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής 
νοµοθεσίας, του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄ 265) και του ν. 2969/2001 (Α΄ 
281). 

3. Κατά τη διακίνηση και πώληση των τροφίµων τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του 
Παραρτήµατος ΙΙ του Κανονισµού ΕΚ 852/2004 (L 139). Ειδικά, για τα τρόφιµα που συντηρούνται 
µε ψύξη και κατάψυξη πρέπει να τηρείται η αλυσίδα ψύξης µε βάση τις θερµοκρασίες συντήρησης 
που ορίζει ο παρασκευαστής των τροφίµων. 

Άρθρο 10 

Όροι λειτουργίας 

1. Στους χώρους που θα λειτουργούν οι λαϊκές αγορές, όπως εµφαίνονται αναλυτικά στα 
τοπογραφικά διαγράµµατα που συνέταξε η Υπηρεσία ∆όµησης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος 
του παρόντος κανονισµού, υπάρχει οριοθέτηση, διαγράµµιση και αρίθµηση των διατιθέµενων 
θέσεων όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδροµοι µεταξύ των θέσεων. Οι θέσεις των 
πωλητών εκθετών δεν θα παρεµποδίζουν εισόδους κατοικιών και καταστηµάτων, ώστε να µην 
κωλύεται η διέλευση των πολιτών και γενικά να επιτυγχάνεται η οµαλή λειτουργία της αγοράς. Η 
ευθύνη για την διαγράµµιση των θέσεων είναι του ∆. Εορδαίας µε µέριµνα της τεχνικής υπηρεσίας. 

2. Ο σχεδιασµός και η διαδικασία της διαγράµµισης διασφαλίζει την οµαλή και άνετη διέλευση των 
επισκεπτών, την έλευση των οχηµάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις 
εκτάκτου ανάγκης(ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009 άρθρο 2), καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι 
αναγκαία, για την οµαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.  

3. Το µήκος πρόσοψης των Εγκαταστάσεων Πώλησης (µήκος πάγκου), το οποίο είναι ίσο κατά 
κατηγορία πωλούµενων ειδών, δεν υπερβαίνει σε καµία περίπτωση τα οχτώ (8) µέτρα αναλύεται 
στον Πίνακα 5. 
 

Κατηγορία προϊόντων 
(του άρθ. 8 του παρόντος Κανονισµού) 

Μέγιστο 
µήκος 

πάγκου 
(µ.) 

Παρατηρήσεις 
- Σχόλια 

Παραγωγοί 

α. οπωροκηπευτικά, 
ζ. πουλερικά και κουνέλια 
η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών 

υδάτων, υδατοκαλλιέργειας, 
ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωµατικά και 

φαρµακευτικά φυτά και κηπευτικό χώµα, το οποίο 

6 

Η τοποθέτηση 
των πωλητών 
της κατηγορίας 
ζ. θα γίνει 
µπροστά στην 
είσοδο του 



δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία, καθώς 
και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούµενων 
φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, 
δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αµπέλου 

ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας (όπως γαλακτοκοµικά, 
µαρµελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά 
ζυµαρικά, βότανα, αρτύµατα) 

ιβ. αλλαντικά 
ιγ. γαλακτοκοµικά προϊόντα 

πάρκιγκ επί της 
οδού Πόντου 
και της 
κατηγορίας ι. 
πίσω από την 
τηλεθέρµανση. 

 

β. αυγά σφραγισµένα µε το διακριτικό αριθµό του 
παραγωγού, 

δ. ελαιόλαδο συσκευασµένο 
ε. οίνος εµφιαλωµένος 
στ. µέλι τυποποιηµένο 
θ. προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών 

(διήµερων), 

2 

 

γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, 
κάστανα, όσπρια, 4  

Επαγγελµατίες 

Όλες οι κατηγορίες (Α έως ΣΤ) 6-8 
 

Πίνακας 5: Μέγιστο µήκος πάγκου ανά κατηγορία πωλητή και ανά κατηγορία προϊόντων. 

 
 Το µήκος πάγκου και για συγκεκριµένες θέσεις εντός των λαϊκών αγορών, δύναται να 
αυξηθεί έως και 2. µέτρα, προκειµένου να αµβλυνθούν τυχόν ανισότητες που θα προκύψουν στη 
διαθέσιµη επιφάνεια της παραχωρούµενης θέσης. 

Κάθε πωλητής υπαίθριου εµπορίου, ο οποίος διακινεί βιοµηχανικά προϊόντα ή µεταποιηµένα 
τρόφιµα απευθείας από ειδικά διασκευασµένο όχηµα, καταλαµβάνει αριθµό µέτρων ίσο µε το µήκος 
του οχήµατός του, όχι όµως, άνω των 8 µέτρων. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη 
ξεχωριστού πάγκου, εκτός εάν το µήκος του οχήµατος είναι µικρότερο από το οριζόµενο µήκος 
πάγκων για τις συγκεκριµένες κατηγορίες πωλούµενων ειδών ανά λαϊκή αγορά και εφόσον υπάρχει 
δυνατότητα από άποψη χώρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα διασκευασµένα οχήµατα να 
διαθέτουν Έγκριση Τύπου, σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία της 5299/406/9.10.2012 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων (Β΄ 2840). 

Σε περίπτωση µη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού 
πωλητή δεν επεκτείνεται για κανένα λόγο. 

4. Κάθε λαϊκή αγορά, ανάλογα µε τη φύση των πωλούµενων προϊόντων, χωρίζεται στους εξής 
τοµείς: 

α. Τοµέας ∆ιατροφικών Προϊόντων.  
β. Τοµέας Βιοµηχανικών Ειδών, ο οποίος τοποθετείται διακριτά στα όρια της λαϊκής αγοράς. 

5. Ο χρησιµοποιούµενος χώρος της λαϊκής αγοράς να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας του. 

6. Μετά τη λήξη της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, ο χώρος θα καθαρίζεται και θα πλένεται 
επιµελώς από το συνεργείο καθαριότητας του δήµου, το οποίο θα αποκοµίζει και κάθε είδους 
απορρίµµατα, που προήλθαν από αυτήν. 

7. Οι κάδοι συλλογής απορριµµάτων µετά την λήξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς θα εκκενώνονται, 
θα καθαρίζονται και θα απολυµαίνονται µε ευθύνη του ∆. Εορδαίας. 

8. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την αποµάκρυνση των κάθε είδους απορριµµάτων ευπαθών και 
ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιµο του πάγου, που χρησιµοποιείται για τη 
συντήρηση των αλιευµάτων. Ο καθαρισµός των ψαριών επιτρέπεται, µόνο εφόσον οι πωλητές 
πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 852/2004 και λαµβάνουν κάθε µέτρο για 
την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείµµατα από τον καθαρισµό των 
αλιευµάτων, συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, αποµακρύνονται από τη λαϊκή αγορά µε ευθύνη και 
µέριµνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα µε το χαρακτήρα τους. 
Σε καµία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των οµβρίων υδάτων. 



9. Η τοποθέτηση των εµπορευµάτων επιτρέπεται µόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, 
απαγορεύεται το κρέµασµα των εµπορευµάτων (είδη ρουχισµού, υπόδησης, υλικών και άλλων 
αντικειµένων) κατακόρυφα, µπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιµοποιούν, η 
τοποθέτηση σταντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των 
διαγραµµίσεων, προκειµένου να επιδείξουν τα εµπορεύµατά τους.  

10. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετηµένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να 
εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών 

11. Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθµευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την 
ηµέρα της λειτουργίας της, συµπεριλαµβανοµένων και των οχηµάτων των πωλητών, εξαιρουµένων 
όσων η νοµοθεσία ορίζει. 

12. Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχηµάτων, θα µεριµνούν ώστε να µην σταθµεύουν τα οχήµατά τους 
στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούµενο βράδυ. 

13. Σε κάθε λαϊκή αγορά η αναλογία βιοµηχανικών ειδών των επαγγελµατιών πωλητών σε σχέση µε 
τα πρωτογενή προϊόντα γης και θάλασσας δεν επιτρέπεται να διαφοροποιεί το χαρακτήρα της 
αγοράς, ο οποίος συνίσταται στην προµήθεια του καταναλωτικού κοινού κυρίως µε 
αγροτοδιατροφικά προϊόντα. 

Άρθρο 11° 

Υποχρεώσεις πωλητών 

1. Τα εκθετήρια των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού και 
χρώµατος διαφορετικού, ανάλογα µε την ιδιότητα του πωλητή και την πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε 
µορφής διαφήµιση επί των εκθετηρίων. 
Οι παραγωγοί πωλητές αναρτούν σε εµφανές για τον καταναλωτή σηµείο πινακίδα χρώµατος 
πράσινου ελάχιστων διαστάσεων 1,0 x 0,40 µ., στην οποία αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η 
λέξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ», και µε πεζά ευανάγνωστα γράµµατα λευκού χρώµατος το ονοµατεπώνυµό του, 
ο αριθµός αδείας, ο αριθµός µητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα και η γεωγραφική 
περιοχή, τουλάχιστον ο νοµός, που βρίσκεται η αγροτική εκµετάλλευση των προϊόντων που διαθέτει. 
Οι επαγγελµατίες πωλητές αναρτούν σε εµφανές για τον καταναλωτή σηµείο πινακίδα χρώµατος 
µπλε ελάχιστων διαστάσεων 1,0 x 0,40 µ., στην οποία αναγράφεται µε κεφαλαία γράµµατα η λέξη 
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ» ή «ΕΜΠΟΡΟΣ» και µε πεζά ευανάγνωστα γράµµατα λευκού χρώµατος το 
ονοµατεπώνυµο, ο αριθµός αδείας και ο αριθµός µητρώου από το ενιαίο πληροφοριακό σύστηµα. 
Η πρόκληση φθορών σε δηµοτική κατακόρυφη σήµανση, σε εγκαταστάσεις υποδοµής της λαϊκής 
αγοράς (βρύσες, φωτιστικά, κολωνάκια, κιόσκι, κλπ),του πρασίνου, και γενικότερα στο χώρο της 
λαϊκής αγοράς από τους πωλητές, επιφέρει την επιβολή χρηµατικού προστίµου. 

2. Κατά τις ηµέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εµπορία και κάθε άλλη 
δραστηριότητα µέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών (επαγγελµατικών και 
παραγωγικών). 

3. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της λαϊκής αγοράς, η 
αυθαίρετη αυξοµείωση των µέτρων πρόσοψης  των πάγκων, η αυξοµείωση των διαστάσεων της 
έκτασης των χωροθετηµένων θέσεων, η  δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει 
της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο µε το οποίο έγινε 
η µεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόµους. 

4. Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαµβάνουν αποκλειστικά και µόνο τη θέση που τους 
παραχωρήθηκε από την αρµόδια αρχή και να µην εµποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών 
ευρισκοµένων καταστηµάτων καθώς επίσης και των πεζοδροµίων για την ελεύθερη διέλευση των 
πεζών.  

5. Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου 
δηµιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης, αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η 
τροποποίηση της αρχικής άδειας µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. 

6. Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόµους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει 
να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε 
τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την 
εκφόρτωση των εµπορευµάτων. 



7. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη µέρα από 
εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών µετά τη λειτουργία της. Στους 
µη συµµορφούµενους θα επιβάλλεται ∆ηµοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδροµίου. 

8. Οι πωλητές υποχρεούνται να τηρούν καθαρό το χώρο που χρησιµοποιούν και να διευκολύνουν 
την υπηρεσία καθαριότητας του δήµου στο έργο της. Η καθαριότητα του χώρου συνίσταται στην 
άµεση και συνεχή συλλογή των απορριµµάτων.  

 

 
Κατά την διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, απαγορεύεται ρητά η απόρριψη στο 
έδαφος 

− υλικών συσκευασίας (όπως νάιλον, πλαστικά, χαρτιά, κ.ό) που µπορούν να 
παρασυρθούν από τον αέρα,  

− φυτικών υπολειµµάτων 
− ζωικών υπολειµµάτων 

Οι παραβάτες θα τιµωρούνται µε πρόστιµο. 

9. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να 
αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζηµιών στις κατοικίες της 
περιοχής µετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής. 
Ειδικότερα, υποχρεούνται αµέσως µετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι 
ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των 
απορριµµάτων που έχει δηµιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην 
συνέχεια οι υπάλληλοι του ∆ήµου. 
Κάθε πωλητή οφείλει να συγκεντρώνει στο χώρο του και στην πλευρά που βλέπει προς τον 
διάδροµο, τις σακούλες µε όλα τα απορρίµµατα της θέσης του, να έχει στοιβάξει τα προς απόρριψη 
ογκώδη υλικά συσκευασίας (τελάρα, χαρτοκιβώτια, κλπ) φροντίζοντας να µη παρασυρθούν από τον 
αέρα και να παραδίδει το χώρο του όπως του παραδόθηκε από το δήµο. 

10. Οι πωλητές πρέπει να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσµια συµπεριφορά, καθώς και να 
διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρµοστη 
συµπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των 
εµπορευµάτων κ.τ.λ) 

11. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να µεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα 
εµπορεύµατα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου µετά 
τη λήξη της αγοράς, απαγορευµένης της εγκατάλειψης όλων αυτών. 
Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και 
µέχρι την λήξη της λειτουργίας της) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές, έστω και αν 
αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαµβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται 
αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν. 
Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν: 

-Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαµβάνουν οι πάγκοι πώλησης 
των προϊόντων τους. 

-Να µην καταλαµβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που 
τους αναλογεί, σύµφωνα µε την άδεια τους. 

-Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά 
κλεισµένες σακούλες τα απορρίµµατα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς. 

-Να µην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριµµάτων και ιδιαιτέρως 
ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), 
καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.). 

-Κατά την αποκοµιδή των απορριµµάτων και τον γενικό καθαρισµό της λαϊκής αγοράς 
συµµορφούµενοι µε τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση 
αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο ∆ήµος προβαίνει στον καθαρισµό του χώρου 
καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους.  

-Να µην παρακωλύουν, µε κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου 
της. 

-Να αποµακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί 
µέσα στο προκαθορισµένο νόµιµο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι 
παραβάτες τιµωρούνται µε πρόστιµο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. 
Η παραµονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, µετά το πέρας του νοµίµου 



ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις 
προβλεπόµενες κυρώσεις του κανονισµού «κοινοχρήστων χώρων». 

-Να φροντίζουν για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριµµάτων σε κατάλληλους 
σάκους οι οποίοι στο τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά θα τοποθετούνται στην άκρη του 
χώρου (σύµφωνα µε την παρ. 9 του παρόντος άρθρου) που τους έχει παραχωρηθεί προκειµένου 
να γίνει η συλλογή από τα συνεργεία του ∆ήµου. 

12. Οι πωλητές πρέπει να τηρούν τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις για την ασφαλή διάθεση των 
προϊόντων τους. Ειδικότερα: 

-Τα προς πώληση είδη τροφίµων θα εκθέτονται πάνω σε ειδικούς πάγκους κάτω από κατάλληλες 
τέντες ή σε ειδικά οχήµατα. 

-Τα τρόφιµα προκειµένου να διατεθούν (χύµα ή συσκευασµένα) τοποθετούνται σε κατάλληλους 
χώρους και προθήκες και σε ανάλογες θερµοκρασίες αναφορικά µε τη φύση του κάθε προϊόντος. 

-Η συντήρηση των ευαλλοίωτων τροφίµων να γίνεται σε ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας και υπό 
την απαραίτητη, ανάλογα µε το είδος του τροφίµου και τον επιθυµητό χρόνο συντηρήσεως του, 
σταθερή ψύξη που θα ελέγχεται µε ειδικά θερµόµετρα, σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών και την εκάστοτε ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νοµοθεσία για την ασφάλεια των 
τροφίµων (κατεψυγµένα ψάρια, τυροκοµικά). 

-Απαγορεύεται η διατήρηση ευαλλοίωτων τροφίµων εκτός ψυγείων. 
-Απαγορεύεται η τοποθέτηση στα ψυγεία κάθε είδους αντικειµένων τα οποία είναι δυνατόν να 

ρυπάνουν τα ψυγεία και τα συντηρούµενα σε αυτό τρόφιµα. 
-Τα ψυγεία να διατηρούνται πάντα καθαρά. 
-Τα τρόφιµα που καταναλώνονται χωρίς προηγουµένως να πλυθούν, να αποφλοιωθούν ή ψηθούν 

ή βραστούν, να προστατεύονται από τα έντοµα, τη σκόνη και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, να 
τοποθετούνται σε κατάλληλες προθήκες µε προστατευτικό κάλυµµα, ανάλογα µε τη φύση του 
τροφίµου. 

-Τα οχήµατα (ρυµουλκούµενα ή αυτοκινούµενα) που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά και 
πώληση προϊόντων στις Λαϊκές Αγορές οφείλουν να τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα ευρωπαϊκή 
και εθνική νοµοθεσία (οχήµατα µεταφοράς). 

-Συσκευές (δίσκοι, παλέτες, τελάρα) σκεύη, εργαλεία και υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα 
τρόφιµα να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά. 

-Σε περίπτωση που η φύση και ο τρόπος διάθεσης τροφίµων απαιτεί πλύσιµο των οργάνων 
χειρισµού και συχνά πλύσιµο των χεριών των πωλητών (π.χ. πώληση τυροκοµικών προϊόντων), 
πρέπει να υπάρχει ειδική κλειστή υδαταποθήκη ανάλογη των αναγκών, µε κατάλληλο για 
ανθρώπινη κατανάλωση νερό, και νιπτήρα για το πλύσιµο των χεριών και των εργαλείων. Μετά 
το τέλος της εργασίας το νερό που απέµεινε θα απορρίπτεται σε φρεάτιο. 

-Τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά και πώληση ψαριών ή άλλων αλιευµάτων στις 
λαϊκές αγορές οφείλουν να εφαρµόζουν τις σχετικές διατάξεις της κτηνιατρικής νοµοθεσίας. 

-Ο πωλητής ψαριών και άλλων αλιευµάτων οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα κατά την 
έκθεση τούτων, είτε αυτά βρίσκονται µέσα σε ανοιχτά κιβώτια (τελάρα), είτε είναι τοποθετηµένα 
πάνω σε πάγκους, ώστε να µη διακόπτεται η συντήρησή τους (τοποθετώντας ικανή ποσότητα 
τριµµένου πάγου) και να µην εκτίθενται στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα νερά που προέρχονται από 
τη τήξη του πάγου να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε φρεάτιο, απαγορεύεται η διάθεσή 
τους στην επιφάνεια του εδάφους. 

13. Οι πωλητές κάθε είδους τροφίµων σε λαϊκές αγορές θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες ατοµικής 
υγιεινής σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή και Εθνική νοµοθεσία. 

Άρθρο 12° 

Καταβαλλόµενα Τέλη  

Α. Ηµερήσιο Τέλος 

1. Οι προσερχόµενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας, κάτοχοι επαγγελµατικών ή παραγωγικών 
αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος στο ∆ήµο, το οποίο προορίζεται 
για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διοικητική τους υποστήριξη, την 
εξασφάλιση τηλεπικοινωνιακών µέσων, τη διασφάλιση συνθηκών δηµόσιας υγείας, τη φύλαξη των 
χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση αυτών, καθώς και την 
προβολή τους σε συνεργασία µε τα συλλογικά όργανα των πωλητών σε αυτές.  
Με νεότερη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ποσοστό έως 25% από το ηµερήσιο τέλος που 
περιέρχεται στο φορέα λειτουργίας, µπορεί να προορίζεται για δαπάνες προωθητικών ενεργειών που 
αφορούν την προβολή και την ανάδειξη των λαϊκών αγορών µέσα από δράσεις που βασίζονται σε 
κοινωνικά κριτήρια και αφορούν στήριξη ευπαθών οµάδων του πληθυσµού. 



2. Το ύψος του τέλους ανά τρέχον µέτρο εκθετηρίου ανά ηµέρα θα καθοριστεί µε νεότερη απόφαση 
του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτ. Μακεδονίας, µετά από πρόταση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Εορδαίας και της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών. 

3. Το ηµερήσιο τέλος είναι κοινό για παραγωγούς και επαγγελµατίες πωλητές και καταβάλλεται 
µηνιαίως …………………… (είτε σε ειδικά ορισµένο τραπεζικό λογαριασµό είτε στο ταµείο του δήµου). 

4. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ηµερήσιου τέλους 
ανάλογα: 

α) µε τον αριθµό των ηµερών που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές και 
β) µε το µήκος (σε µέτρα) των εκθετηρίων (πάγκων) που τους έχουν εγκριθεί. 

5. Οι επαγγελµατίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ηµερήσιου 
τέλους ανάλογα µε: 

α) τον αριθµό των ηµερών που δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ηµερολογιακό µήνα µε 
βάση την άδειά τους και 

β) µε τα µέτρα των πάγκων που τους έχουν εγκριθεί. 

6. Η µη καταβολή του ηµερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) 
µηνών, για τους οποίους µε βάση τα αναφερόµενα στην άδειά του είναι υπόχρεος, συνεπάγεται την 
αναστολή ισχύος της άδειας για τις λαϊκές αγορές για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί το τέλος. Ο 
∆ήµος διαπιστώνει την αναστολή µε απόφασή του. Σε περίπτωση µεταγενέστερης εξόφλησης ή 
ρύθµισης των οφειλών η αναστολή αίρεται και εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση του ∆ήµου. 

7. Η είσπραξη των τελών από το ∆ήµο θα γίνει σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του 
ΚΕ∆Ε (Ν.∆.356/74), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 

8. Από το ηµερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελµατίες και οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν 
προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο 
από ένα (1) µήνα και βεβαιώνεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.  

9. Σε περιπτώσεις φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής τους, οι παραγωγοί πωλητές 
οφείλουν να ενηµερώσουν το φορέα λειτουργίας για τη διάρκεια και το λόγο της απουσίας τους από 
τις λαϊκές αγορές και να ζητήσουν την απαλλαγή τους από την υποχρέωση του ηµερήσιου τέλους. 
Για το αίτηµα αυτό του παραγωγού - πωλητή γνωµοδοτεί η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο παραγωγός πωλητής δεν χάνει τη θέση του. 

10. Αν ο παραγωγός πωλητής απουσιάζει περιστασιακά για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να 
ενηµερώσει εγγράφως µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεοµοιοτυπία, ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο, το φορέα λειτουργίας για την απουσία του, πριν από τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς. 

11. Αν διαπιστωθεί ότι, παρά τη δήλωση απουσίας του, ο παραγωγός πωλητής προσήλθε στη λαϊκή 
αγορά, τότε επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιµο ίσο µε το εικοσαπλάσιο του αντίστοιχου ηµερήσιου 
δικαιώµατος.  

12. Οι υπόχρεοι καταβολής του ηµερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών 
απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήµων του άρθρου 21 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α' 171) για την 
καθαριότητα και αποκοµιδή των απορριµµάτων των χώρων που χρησιµοποιούνται από τις λαϊκές 
αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του 
άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 ή όποια άλλη οικονοµική επιβάρυνση για παρεχόµενες από 
τους δήµους και τις Περιφέρειες υπηρεσίες, σχετικές µε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών. 
 
Β. Συνδροµή υπέρ δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργάνων 

1. Προς διευκόλυνση των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών οργάνων (οµοσπονδίες) των πωλητών 
λαϊκών αγορών, πέραν του ηµερήσιου τέλους, συνεισπράττεται και συνδροµή υπέρ των οργάνων 
αυτών.  

2. Το ποσό της συνδροµής δεν αποτελεί δηµόσιο έσοδο ή ανταποδοτικό τέλος ή έσοδο του ∆ήµου, 
δεν αποτελεί κλάσµα και εισπράττεται πέραν του ηµερήσιου τέλους.  

3. Η απόδοσή του στις δικαιούχες οργανώσεις γίνεται µε σεβασµό στην ανεξαρτησία τους από το 
∆ήµο.  

4. Έως την πρώτη εβδοµάδα του ∆εκεµβρίου, εκάστου έτους, µε ισχύ το επόµενο έτος, οι 
ενδιαφερόµενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφόσον το επιθυµούν, καταθέτουν στο ∆ήµο αίτηση 
για την εφαρµογή των ανωτέρω, στην οποία περιλαµβάνεται η απόφαση του αρµοδίου οργάνου, 
σύµφωνα µε το καταστατικό της οργάνωσης για το ύψος της συνδροµής, ο κατάλογος των 



πρωτοβάθµιων φορέων - µελών τους και οι λαϊκές αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα 
πρωτοβάθµια αυτά όργανα.  

5. Το ποσό της συνδροµής, που εισπράττεται µε την ανωτέρω διαδικασία, δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το 5% του ηµερήσιου ανταποδοτικού τέλους.  

6. Οι πωλητές που δεν είναι µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων-µελών των οµοσπονδιών, µε αίτησή 
τους στο ∆ήµο, απαλλάσσονται από την καταβολή της συνδροµής αυτής. 

 

Άρθρο 13° 

Έλεγχοι – Κυρώσεις 

1. Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα υποχρεούνται: 
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελµατικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα 
έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής, και 
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο µε τα ζητούµενα κάθε φορά αληθή στοιχεία 

2. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των ανωτέρω είναι: 
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίµακα, συνεπικουρούµενες, όποτε 
απαιτείται για τον έλεγχο των βιοµηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρµόδιες Χηµικές 
Υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους της ΑΑ∆Ε, 

β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους, 
γ. οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου εντός των διοικητικών του ορίων, 
δ. τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των τοπικών 

ορίων της αρµοδιότητάς τους, 
ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, 
στ. οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους, 
ζ. η Ειδική Γραµµατεία του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος. 

Οι ανωτέρω αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συνεργάζονται µεταξύ τους σε ζητήµατα συντονισµού 
ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισµό των ελέγχων αρµόδιο είναι το 
Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση του Παρεµπορίου (ΣΥΚΑΠ) 
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' (δηλ. και οι υπηρεσίες των δήµων) 
επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνοµία στο βαθµό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την 
αποτελεσµατική άσκηση των αντιστοίχων αρµοδιοτήτων τους. 

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού 
υπαλλήλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. 

3. Καθήκοντα των εποπτών είναι: 
− ο έλεγχος των προσκοµιζόµενων ποσοτήτων και η ορθή τήρηση του Βιβλίου ∆ιακινούµενων 

Ποσοτήτων,  
− ο έλεγχος των προσερχόµενων πωλητών και αυτών οι οποίοι απουσιάζουν,  
− η καταγραφή των κενών θέσεων και η ενηµέρωση της αρµόδιας υπηρεσίας για τα κενά  
− η παροχή συµβουλών των πωλητών για την ορθή τήρηση του Κανονισµού Λειτουργίας της 

αγοράς και των διατάξεων του Ν.4497/17 
− η τοποθέτηση των παραγωγών σε προσωρινές θέσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον 

Ν.4497/17 

4. Από τις διατάξεις του Ν.4497/17 δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρµοδιότητες των Υπηρεσιών της 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων. 

5. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του κανονισµού λειτουργίας επιβάλλονται κυρώσεις µε 
απόφαση του ∆ήµου είτε κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής 
Ενότητας Π.Ε. Κοζάνης. σε περίπτωση που ο ∆ήµος παραπέµψει το θέµα σε αυτήν είτε χωρίς την 
εισήγηση.  
Επιπλέον, η Επιτροπή µπορεί να εισηγείται στο ∆ήµο την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του 
Κανονισµού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της µε κάθε νόµιµο τρόπο.  

6. Κατόπιν και της υπ’ αριθ. ………… σύµφωνης γνώµης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Περιφερειακής 
Ενότητας Κοζάνης οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του 
παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας καθορίζονται ως εξής: 



 

 
Αναφορά Κανονισµού 

Λειτουργίας Περιγραφή παράβασης 
Παράγραφος Άρθρο 

Πρόστιµο 
(€) 

Ρήψη υλικών συσκευασίας στο 
έδαφος κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 

8 
11 

11 
11 

70 

Ρήψη φυτικών υπολειµµάτων 
στο έδαφος κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 

8 
11 

11 
11 

50 

Ρήψη ζωικών υπολειµµάτων 
στο έδαφος κατά τη διάρκεια 
λειτουργίας της λαϊκής αγοράς 

8 
11 

11 
11 

150 

Μη καθαρισµός του χώρου µετά 
το πέρας λειτουργίας από τον 
πωλητή 

9 11 70 

Μη συγκέντρωση των 
απορριµµάτων  

9 11 50 

Πρόκληση φθορών σε δηµοτική 
κατακόρυφη σήµανση 

1 11 70 

Πρόκληση φθορών στο χώρο 
της λαϊκής αγοράς 

1 11 70 

Πρόκληση φθορών σε 
εγκαταστάσεις υποδοµής της 
λαϊκής αγοράς (βρύσες, 
φωτιστικά, κολωνάκια, κιόσκι, 
κλπ) και του πρασίνου  

1 11 70 

Στάθµευση µη επιτρεπόµενου 
αυτοκινήτου (ή µη 
αυτοκινούµενου οχήµατος) 
πωλητή κατά τις ώρες 
λειτουργίας 

7 
11 

4 
10 

1η φορά εντός του 
έτους* 50 

2η φορά εντός του 
έτους* 70 

3η φορά εντός του 
έτους* 100 + ανάκληση 

άδειας για ένα µήνα 

Παραµονή εξοπλισµού πωλητή 
µετά το πέρας λειτουργίας 

7 11 
Τέλος αυθαίρετης 

κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου 

Πρόωρη εγκατάσταση 
εξοπλισµού πωλητή 

7 11 
Τέλος αυθαίρετης 

κατάληψης 
κοινόχρηστου χώρου 

Κατακόρυφη ανάρτηση 
εµπορευµάτων 

9 10 30 

Τοποθέτηση στάντ ή άλλης 
κατασκευής (πλέον του 
πάγκου) 

9 10 30 

∆ιαφήµιση επί του εκθετηρίου 1 11 30 

Παρεµπόδιση λειτουργίας 
καταστηµάτων όπισθεν των 
εκθετηρίων  

4 11 70 

Παρεµπόδιση ελεύθερη 
διέλευση των πεζών επί των 
πεζοδροµίων 

4 11 50 



Κατάληψη διαδρόµου από 
πωλητή 

6 11 70 

Παρακώλυση συνεργείων 
καθαριότητας στο έργο τους 

11 11 

1η φορά εντός του 
έτους* 50 

2η φορά εντός του 
έτους* 70 

3η φορά εντός του 
έτους* 100 + ανάκληση 

άδειας για ένα µήνα 

Εµπορία – δραστηριοποίηση 
παραγωγών –επαγγελµατιών 
στο χώρο λαϊκής κατά τις 
ηµέρες µη λειτουργίας της 

2 11 70 

Απ’ ευθείας διακίνηση στην 
κατανάλωση από το αυτοκίνητο 
µε το οποίο έγινε η µεταφορά 
των προϊόντων 

3 11 30 

    

*ως αρχή του έτους υπολογίζεται η ηµεροµηνία της πρώτης παράβασης 

 
Αρµόδιο όργανο για το έλεγχο λειτουργίας και την επιβολή προστίµων του παρόντος κανονισµού 
είναι η ∆ηµοτική Αστυνοµία.  

Σε περίπτωση επιβολής ανάκλησης της άδειας, αρµόδιο όργανο για τη λήψη απόφασης είναι ο 
∆ήµαρχος. 

Κυρώσεις µπορούν να επιβληθούν κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών για 
παραβάσεις του Κανονισµού Λειτουργίας που υποπίπτουν στην αντίληψή της µε κάθε νόµιµο τρόπο. 
Σε αυτή την περίπτωση αρµόδιο όργανο για την επιβολή κυρώσεων είναι ο ∆ήµαρχος. 

Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 54 του Ν. 4497/2017, δεν είναι αντικείµενο του παρόντος 
Κανονισµού Λειτουργίας. 

Άρθρο 14ο  

Υποχρεώσεις ∆ήµου  
1. Ο ∆ήµος φροντίζει για: 
α. την προσβασιµότητα και την ασφάλεια των διερχόµενων πωλητών και καταναλωτών, 
β. την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και µετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς, καθώς και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 
της Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, 
γ. την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλητών στη λαϊκή αγορά και γενικότερα για την 
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, 
δ. την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τοπογραφικού διαγράµµατος κάθε λαϊκής αγοράς, που 
λειτουργεί στα διοικητικά του όρια, στο οποίο απεικονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές 
που τις καταλαµβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις 
2. Ο ∆ήµος αναλαµβάνει τις διαδικασίες ενηµέρωσης του εντύπου της άδειας, του Πληροφοριακού 
Συστήµατος και ενηµερώνει τον πωλητή για τις υποχρεώσεις του, αναφορικά µε την καταβολή του 
ανταποδοτικού τέλους. 
3. Με ευθύνη δήµου, σε κάθε λαϊκή αγορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο αναρτάται η 
κάτοψη της λαϊκής αγοράς, στην οποία εµφανίζονται οι τοµείς κατ' είδος προϊόντων. Τοποθετούνται 
πινακίδες για το ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και δελτία και κυτίο παραπόνων. 
4. Ορίζεται από το ∆ήµαρχο υπάλληλος του δήµου, ο οποίος κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής 
αγοράς ελέγχει το χώρο της λαϊκής αγοράς και µεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία της. Ο 
υπάλληλος αυτός ορίζεται για θητεία έξι (6) µηνών και µετά τη λήξη της θητείας του αντικαθίσταται 
από άλλον. Για τη διευθέτηση θεµάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς, ο εν 
λόγω υπάλληλος συνεργάζεται µε έναν εκπρόσωπο των παραγωγών και έναν των επαγγελµατιών 
πωλητών, τους οποίους προτείνουν τα οικεία σωµατεία.  
 
 



Άρθρο 15ο 

Λοιποί όροι  
1. Στις περιπτώσεις όπου η πρώτη εφαρµογή του παρόντος κανονισµού επιφέρει απώλειες 
υφιστάµενων θέσεων πωλητών (πχ κατάργηση θέσεων επί των διαδρόµων), οι πωλητές αυτοί (και 
µόνο αυτοί) επανατοποθετούνται σε νέες θέσεις και όπως αυτές θα τις χαρακτηρίσει ο ∆ήµος, µε 
γνώµονα τον νοητό διαχωρισµό πρωτογενών και βιοµηχανικών προϊόντων. Σε αυτήν την περίπτωση 
οι πωλητές των οποίων καταργήθηκε η θέση τους, δύναται µε αίτησή τους (δηλώνοντας έως και 
τρεις κενές θέσεις µε σειρά προτεραιότητας) να διεκδικήσουν µία κενή θέση από τις κενές που θα 
διαπιστωθούν από το δήµο.  

2. Όταν για µία κενή θέση υπάρχουν περισσότερες από µία αιτήσεις εφαρµόζεται η µοριοδότηση του 
Πίνακα 4 και συντάσσονται πίνακες µοριοδότησης για κάθε κατηγορία πωλητών (παραγωγών και 
επαγγελµατιών). Στον πωλητή µε τη µεγαλύτερη µοριοδότηση χορηγείτε η θέση που έχει δηλώσει 
στην αίτησή του και ακολουθούν οι επόµενοι στην κατάταξη του εκάστοτε πίνακα. Σε περίπτωση 
ισοβαθµίας διενεργείτε κλήρωση µεταξύ το ισοβαθµούντων πωλητών. 

3. Αν κατά το πέρας της προαναφερόµενης διαδικασίας υπάρξουν πωλητές των οποίων δεν έχει 
ικανοποιηθεί το αίτηµά τους (δηλ. οι θέσεις που έχουν δηλώσει στην αίτησή έχουν καλυφθεί από 
άλλους πωλητές µε περισσότερα µόρια), υποβάλλουν εκ νέου αίτηση δηλώνοντας νέες θέσεις από 
τις εναποµείναντες) και επαναλαµβάνεται η διαδικασία των παραγράφων 1 και 2. 

Άρθρο 16ο  

Σε περίπτωση που ειδικές συνθήκες επιβάλουν, ο παρών κανονισµός θα προσαρµοστεί µε τα µέτρα 
τα οποία θα επιβάλουν ειδικές διατάξεις και οδηγίες.  

Άρθρο 17° 

Η ισχύς του κανονισµού αυτού αρχίζει µε την έγκριση του από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

 Τέλος πρότεινε την πλήρη υιοθέτηση και εφαρµογή του σχεδίου,  µε την επισήµανση να 
απαγορεύεται η είσοδος των επαγγελµατικών οχηµάτων εντός της λαϊκής αγοράς κατά την 
ηµέρα και ώρες λειτουργίας της 

   Ο  Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της  Κοινότητας να αποφασίσουν για την εισήγηση του Σχεδίου 

του Κανονισµού Λαϊκών Αγορών του ∆ήµου Εορδαίας προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  

 

                                                      Αριθµ. Απόφασης  12/2020 

 

Τα µέλη της  Κοινότητας  µετά από διαλογική συζήτηση  

   

                                                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

Εισήγηση  του Σχεδίου  του Κανονισµού Λαϊκών Αγορών του ∆ήµου Εορδαίας προς την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής όπως αυτός επισυνάπτεται και µε την επισήµανση να απαγορεύεται 
η είσοδος των επαγγελµατικών οχηµάτων εντός της λαϊκής αγοράς κατά την ηµέρα και 
ώρες λειτουργίας της 

 

                                 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 12 /2020 

……………………………………………………………………………………………………… 



          Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ακριβές απόσπασµα 
                      Πτολεµαΐδα  

 
 

      
                    Ο Πρόεδρος 
                 της  Κοινότητας 
                   Πτολεµαΐδας  
 
 
 
 
 
              Νικολαΐδης Ισαάκ       

 
1 Λαµπρόπουλος Ισαάκ 
2. Ασβεστάς ∆ηµήτρης 
3. Φαρµάκης Γεώργιος 
4. Ζώρα Παρασκευή 
5. Τσακιλτσίδης Αχιλλέας 
6. Χατζηευστρατίου Κυριάκος 
7. Λιόντας Γεώργιος 
8. Σιδηρόπουλος ∆ηµήτρης 
 
 

 
 


