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Άζκηζη ςπαίθπιυν εμποπικϊν 

δπαζηηπιοηήηυν 

 

Απιθμ. ππυη.: 37698/2018 Δθαπμογή 

ηος ν. 4497/2017 ζσεηικά με ηην άζκηζη 

ςπαίθπιυν εμποπικϊν δπαζηηπιοηήηυν 

 

(Δθαξκνγή ηνπ λ. 4497/2017 ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ) 

 

Καηεγνξία: ΓΙ.Δ.Π.Π.Τ. - Καλφλεο αγνξάο 

Αζήλα, 03/04/2018 

Αξηζ. Πξση.: 37698/03-04-2018 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΟΡΑ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΘΔΜΙΚΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

 

Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο: Γ. Βιέηζεο 

Σαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 

Σαρ. Κψδηθαο: 10181 

Πιεξνθνξίεο: Γ. Βιέηζεο 

Σειέθσλν: 210 38.93.445 

Fax: 210 38.43.426 

Email: gvletsis@gge.gr 

 

ΔΓΚΥΚΛΙΟΣ ςπ' απιθμ. 1/2018 

 

ΘΔΜΑ: «Δθαπμογή ηος ν. 4497/2017 ζσεηικά με ηην άζκηζη ςπαίθπιυν 

εμποπικϊν δπαζηηπιοηήηυν.» 
 

Καηφπηλ ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ππεβιήζεζαλ ζηελ ππεξεζία καο απφ θνξείο, 

αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4497/2017 γηα ηελ άζθεζε 

ππαίζξησλ εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
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Δνψηηηα Α. - ΓΔΝΙΚΑ ΘΔΜΑΤΑ 

 

1.Καηαγπαθή αδειϊν ζηο ΟΠΣΠΑ (Ολοκληπυμένο Πληποθοπιακψ Σωζηημα 

Πεπιθεπειακήρ Αςηοδιοίκηζηρ) και ανανέυζη-θεϊπηζη αδειϊν ςπαίθπιος 

εμποπίος. 
 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν αλαλέσζεο αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, θαηαρψξεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ ζην ΟΠΠΑ θαη κεηαθνξάο ησλ θπζηθψλ θαθέισλ αδεηνδφηεζεο, 

απφ ηνπο αξκφδηνπο - θαηά πεξίπησζε - θνξείο δηεπθξηλίδνπκε ηα εμήο: Οη αξκφδηνη 

θνξείο γηα ηελ έθδνζε θαη αλαλέσζε ησλ αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ νξίδνληαη 

ζαθψο ζηα άξζξα 8 (παξαγσγνί πσιεηέο) θαη 18 (επαγγεικαηίεο πσιεηέο) ηνπ λ. 

4497/2017, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 121 ηνπ λ. 4512/2018 (ΦΔΚ Α'5) .  

 

Αλαιπηηθά: 

 

Άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. (άξζξν 8) (Φπζηθά πξφζσπα): 

 

Αξκφδηα αξρή έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ παξαγσγψλ πσιεηψλ είλαη ν 

δήκνο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ παξαγσγνχ. 

 

Γηα ηελ έθδνζε θαη αλαλέσζε άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ αγνξψλ ζε 

παξαγσγνχο πνπ έρνπλ ηε κφληκε θαηνηθία ηνπο ζε δήκν πνπ γεσγξαθηθά αλήθεη 

ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ηε Μεηξνπνιηηηθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο, αξκφδηα 

αξρή νξίδεηαη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

αληίζηνηρα. Γηα ηελ αλαλέσζε ησλ αδεηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο πξψελ 

Οξγαληζκνχο Λατθψλ Αγνξψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο αξκφδηα αξρή νξίδεηαη ε 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αληίζηνηρα. 

 

(Αγξνηηθνί θαη γπλαηθείνη ζπλεηαηξηζκνί, θαζψο θαη νκάδεο θαη νξγαλψζεηο 

παξαγσγψλ): 

 

Αξκφδηα αξρή έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ησλ αδεηψλ νξίδεηαη ν δήκνο, ζηνλ νπνίν 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο, πιελ απηψλ πνπ εδξεχνπλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, γηα ηνπο 

νπνίνπο αξκφδηα είλαη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, αληίζηνηρα. 

 

Άδεηα επαγγεικαηία πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. (άξζξν 18, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 121 λ. 4512/2018). (Φπζηθά πξφζσπα): 

 

Αξκφδηα αξρή έθδνζεο θαη ζεψξεζεο ησλ αδεηψλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ είλαη ν 

δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ αδεηνχρνπ. 

 

Γηα ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηνπο 

πξψελ Οξγαληζκνχο Λατθψλ Αγνξψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο, αξκφδηεο αξρέο 

ζεψξεζεο νξίδνληαη ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

αληίζηνηρα. 

 

Δηδηθά, γηα ηηο λέεο άδεηεο πνπ εθδίδνληαη γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ιατθψλ αγνξψλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο, αξκφδηεο 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/858
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/858
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είλαη νη Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο αληίζηνηρα. 

 

Γεδνκέλνπ φηη, πνιινί θάθεινη αδεηψλ ππαηζξίνπ εκπνξίνπ, είηε εμαθνινπζνχλ λα 

βξίζθνληαη ζηηο νηθείεο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο (παιηέο Ννκαξρίεο), είηε ζε Γήκν 

δηαθνξεηηθφ απφ απηφλ πνπ νξίδεηαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, πξνηείλεηαη φπσο νη 

θαηά λφκν αξκφδηνη θνξείο λα πηνζεηήζνπλ ηηο θάησζη ελέξγεηεο, φζνλ αθνξά ζηηο 

αλαλεψζεηο αδεηψλ, θαηά πεξίπησζε. 

 

Γεληθή αξρή είλαη ε ελέξγεηα λα γίλεηαη απφ ην θνξέα ζηνλ νπνίν ππνβάιινληαη νη 

αηηήζεηο αλαλέσζεο κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ απινχζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 

ηελ δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ δηαθξίλνπκε ηηο εμήο πεξηπηψζεηο:  

 

1ε ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

 

Καηάζηαζε: 

 

Ο θνξέαο ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο είλαη αξκφδηνο κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4497/2017 θαη έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνλ θπζηθφ θάθειν 

αδεηνδφηεζεο.  

 

Δλέξγεηεο: 

 

Αλαλέσζε ηεο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4497/2017 θαη ελεκέξσζε 

ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο. 

 

Δλεκέξσζε ηνπ ΟΠΠΑ, εθφζνλ έρεη πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία ηεο 

άδεηαο. Δάλ δελ έρεη πξφζβαζε, ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηεο άδεηαο ζηε ζπλεκκέλε 

θαηάζηαζε εθθξεκνηήησλ (αξρείν excel). 

 

2ε ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

 

Καηάζηαζε: 

 

Ο θνξέαο ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο είλαη αξκφδηνο κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4497/2017, αιιά δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνλ θπζηθφ 

θάθειν αδεηνδφηεζεο.  

 

Δλέξγεηεο: 

 

α) Αλαλέσζε ηεο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4497/2017 θαη ελεκέξσζε 

ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο, εθφζνλ απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδεη ν πνιίηεο κε ηελ 

αίηεζή ηνπ πξνθχπηεη φηη είλαη λφκηκνο αδεηνχρνο πσιεηήο ππαηζξίνπ εκπνξίνπ (π.ρ. 

έληππν αδείαο ηνπ). 

 

β) Δπηθνηλσλία κε ηνλ θνξέα, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ν θπζηθφο θάθεινο θαη αίηεκα ζε 

απηφλ γηα δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ. 

 

γ) Δάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πθίζηαηαη πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία ηεο 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
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άδεηαο, γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ ζηνηρείσλ. Δάλ δελ ππάξρεη πξφζβαζε, ζπκπιεξψλεη 

ηα ζηνηρεία ηεο άδεηαο ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε εθθξεκνηήησλ (αξρείν excel). 

 

3ε ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

 

Καηάζηαζε: 

 

Ο θνξέαο ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε αλαλέσζεο ηεο άδεηαο δελ είλαη 

αξκφδηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4497/2017, αιιά έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνλ 

θπζηθφ θάθειν αδεηνδφηεζεο.  

 

Δλέξγεηεο: 

 

Δλεκέξσζε ηνπ πνιίηε γηα ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην θαη δηαπίζησζε, κε βάζε 

ηελ πιεξνθφξεζε απφ ηνλ πνιίηε, ηνπ αξκφδηνπ θνξέα (δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ 

/ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ή Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο). 

 

Δπηθνηλσλία κε ηνλ αξκφδην θνξέα (δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ πνιίηε ή 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο - Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) θαη άκεζε απνζηνιή ζε 

απηφλ ηνπ αηηήκαηνο ηνπ πνιίηε, ησλ ηπρφλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηνπ 

θπζηθνχ θαθέινπ αδεηνδφηεζεο. 

 

Δάλ ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ππεβιήζε ε αίηεζε έρεη πξφζβαζε ζηα ειεθηξνληθά 

ζηνηρεία ηεο άδεηαο θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ αηηνχληα πσιεηή, ψζηε ε άδεηά ηνπ λα 

είλαη ειεθηξνληθά θαηαρσξεκέλε. 

 

ηε ζπλέρεηα ν αξκφδηνο θνξέαο κε βάζε ην λ. 4497/2017 (δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο 

ή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο - Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο), κε ηελ παξαιαβή ηεο 

αίηεζεο ηνπ πνιίηε πξνρσξεί ζηα ελέξγεηεο α θαη γ ηεο αλσηέξσ πεξίπησζεο 2. 

 

4ε ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

 

Καηάζηαζε: 

 

Ο θνξέαο ζηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε δελ είλαη αξκφδηνο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4497/2017 θαη δελ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνλ θπζηθφ θάθειν αδεηνδφηεζεο.  

 

Δλέξγεηεο: 

 

Δλεκέξσζε ηνπ πνιίηε γηα ην πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην γηα λα απεπζπλζεί ζηνλ 

αξκφδην θνξέα (δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ ή Πεξηθέξεηα Αηηηθήο - Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο), πξνθεηκέλνπ λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

αλσηέξσ πεξίπησζεο 1 ή 2. 

 

ρεκαηηθά ηα αλσηέξσ:  

ΑΝΑΝΔΩΗ-ΘΔΩΡΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΟΠΠΑ 

ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΔΙΟΤΥΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΔΩΗ-ΘΔΩΡΗΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ 

ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ, ΒΑΔΙ ΣΟΤ Ν. 4497/2017, 

(ΓΗΜΟ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ή ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΑΣΣΙΚΗ & ΚΔΝΣΡ. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
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ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ)  

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 1 

  
ΑΝΑΝΔΩΗ-ΘΔΩΡΗΗ 

ΑΓΔΙΑ 
ΟΠΠΑ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

Ο ΦΤΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΒΑΗ 

ΣΟ ΟΠΠΑ 

H ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 

ΣΟ ΟΠΠΑ ΔΥΔΙ 

ΓΙΝΔΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ 

ΑΡΥΗ. 

ΣΗ ΑΓΔΙΑ ΔΙΝΑΙ 

ΣΗΝ ΑΡΥΗ ΠΟΤ 

ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η 

ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΩΗ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΗ 

ΜΗ ΔΦΙΚΣΗ Η 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ 

ΟΠΠΑ. 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΑΡΜΟΓΙΑ 

ΑΡΥΗ ΣΟΤ Ν. 

4497/2017  

ΑΝΑΝΔΩΗ ΣΗ 

ΑΓΔΙΑ ΒΑΔΙ ΣΩΝ 

ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ 

Ν.4497/2017  

ΔΝΗΜΔΡΩΗ 

ΣΟΤ ΟΠΠΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΝΔΩΗ 

ΣΗ ΑΓΔΙΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΚΚΡΔΜΟΣΗΣΩΝ 

(ΑΡΥΔΙΟ EXCEL) 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 2 

  
ΑΝΑΝΔΩΗ-ΘΔΩΡΗΗ 

ΑΓΔΙΑ 
ΟΠΠΑ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

Ο ΦΤΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΒΑΗ 

ΣΟ ΟΠΠΑ 

H ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ 

ΣΟ ΟΠΠΑ ΔΥΔΙ 

ΓΙΝΔΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ 

ΑΡΥΗ. 

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΔΙΝΑΙ 

Δ ΑΛΛΗ ΑΡΥΗ (ΑΡΥΗ 

ΜΗ ΑΡΜΟΓΙΑ ΜΔ 

ΒΑΗ ΣΟ Ν. 4497/2017)  

ΜΗ ΔΦΙΚΣΗ Η 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ 

ΟΠΠΑ. 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΑΡΜΟΓΙΑ 

ΑΡΥΗ ΣΟΤ Ν. 

4497/2017  

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑΒΙΒΑΗ 

ΣΟΤ ΦΑΚΔΛΟΤ 

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ & 

ΑΝΑΝΔΩΗ ΣΗ 

ΑΓΔΙΑ ΒΑΔΙ ΣΩΝ 

ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ 

Ν.4497/2017 (εθφζνλ απφ 

ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνζθνκίδεη ν πνιίηεο κε 

ηελ αίηεζή ηνπ πξνθχπηεη 

φηη είλαη λφκηκνο 

αδεηνχρνο πσιεηήο 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ)  

ΔΝΗΜΔΡΩΗ 

ΣΟΤ ΟΠΠΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΝΔΩΗ 

ΣΗ ΑΓΔΙΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΚΚΡΔΜΟΣΗΣΩΝ 

(ΑΡΥΔΙΟ EXCEL) 

        

ΑΝΑΝΔΩΗ-ΘΔΩΡΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΟΠΠΑ 

ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΔΙΟΤΥΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΔΩΗ-ΘΔΩΡΗΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ 

ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Δ ΑΡΥΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΑΡΜΟΓΙΑ ΒΑΔΙ ΣΟΤ 

Ν. 4497/2017  

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 3 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
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ΑΝΑΝΔΩΗ-ΘΔΩΡΗΗ 

ΑΓΔΙΑ 
ΟΠΠΑ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

Ο ΦΤΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 

ΠΡΟΒΑΗ 

ΣΟ ΟΠΠΑ 

ΜΗ ΔΦΙΚΣΗ Η 

ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ 

ΟΠΠΑ. 

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΔΙΝΑΙ 

ΣΗΝ ΑΡΥΗ ΠΟΤ 

ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η 

ΑΙΣΗΗ ΑΝΑΝΔΩΗ 

ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΗ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΑΡΥΗ ΠΟΤ 

ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ 

ΑΡΜΟΓΙΑ 

ΒΑΔΙ Ν. 

4497/2017  

-ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ 

ΠΟΛΙΣΗ ΓΙΑ ΣΟ 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ. 

ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ 

ΣΗ ΑΓΔΙΑ 

ΣΟ ΟΠΠΑ 

  

(ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΟΠΟΙΑ 

ΤΠΔΒΛΗΘΗ Η 

ΑΙΣΗΗ 

ΑΝΑΝΔΩΗ 

ΣΗ ΑΓΔΙΑ) 

-ΓΙΑΠΙΣΩΗ ΣΗ 

ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ 

ΒΑΔΙ Ν. 4497/2017.  

  

-ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ 

ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ 

Ν. 4497/2017 ΚΑΙ 

ΑΜΔΗ ΓΙΑΒΙΒΑΗ Δ 

ΑΤΣΗΝ ΣΗ ΑΙΣΗΗ 

ΑΝΑΝΔΩΗ , ΣΩΝ 

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΣΟΤ ΦΤΙΚΟΤ 

ΦΑΚΔΛΟΤ 

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ.  

ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΑΡΜΟΓΙΑ 

ΑΡΥΗ ΣΟΤ Ν. 

4497/2017  

ΑΝΑΝΔΩΗ ΣΗ 

ΑΓΔΙΑ ΒΑΔΙ ΣΩΝ 

ΓΙΑΣΑΞΔΩΝ ΣΟΤ 

Ν.4497/2017  

ΔΝΗΜΔΡΩΗ 

ΣΟΤ ΟΠΠΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΝΔΩΗ 

ΣΗ ΑΓΔΙΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΗ 

ΣΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΚΚΡΔΜΟΣΗΣΩΝ 

(ΑΡΥΔΙΟ EXCEL) 

 

ΑΝΑΝΔΩΗ-ΘΔΩΡΗΗ ΑΓΔΙΩΝ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΟΠΠΑ 

ΑΙΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΓΔΙΟΤΥΟ ΓΙΑ ΑΝΑΝΔΩΗ-ΘΔΩΡΗΗ ΣΗ ΑΓΔΙΑ 

ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Δ ΑΡΥΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΑΡΜΟΓΙΑ ΒΑΔΙ ΣΟΤ 

Ν. 4497/2017  

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 4 

  ΑΝΑΝΔΩΗ-ΘΔΩΡΗΗ ΑΓΔΙΑ ΟΠΠΑ 

ΚΑΣΑΣΑΗ 

Ο ΦΤΙΚΟ ΦΑΚΔΛΟ 

ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΓΔΝ ΒΡΙΚΔΣΑΙ 

ΣΗΝ ΑΡΥΗ ΠΟΤ ΔΥΔΙ 

- 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846


7 
 

ΑΠΔΤΘΤΝΘΔΙ Ο ΠΟΛΙΣΗ 

ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΑΡΥΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ 

ΑΡΜΟΓΙΑ ΒΑΔΙ Ν. 

4497/2017  

-ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΓΙΑ 

ΣΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΙΟ. 
- 

(ΚΑΙ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΥΔΙ 

ΑΠΔΤΘΤΝΘΔΙ Ο 

ΠΟΛΙΣΗ) 

-ΠΡΟΣΡΟΠΗ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΗ ΝΑ 

ΑΠΔΤΘΤΝΘΔΙ ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ 

ΑΡΥΗ, ΒΑΔΙ Ν. 4497/2017.  

ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ 

ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Ν. 

4497/2017  

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 1 ή 2 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ 

ΠΔΡΙΠΣΩΗ 1 ή 

2 

 

 

 

Σν αλσηέξσ αλαθεξφκελν αξρείν excel ζα απνζηαιεί ζπλεκκέλα κε ηελ παξνχζα 

Δγθχθιην γηα ζπκπιήξσζε απφ ηηο Αξκφδηεο Αξρέο.  

 

2. Ανανέυζη - μεηαβίβαζη - ανάκληζη ςθιζηάμενυν αδειϊν. 
 

Οη πθηζηάκελεο άδεηεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ θάζε είδνπο, αλαλεψλνληαη, 

κεηαβηβάδνληαη θαη αλαθαινχληαη απφ ηελ Αξρή πνπ είλαη αξκφδηα, ζχκθσλα κε ην 

λ. 4497/2017. Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί αλαξκνδίσο 

δηαβηβάδνληαη ακειιεηί ζηελ αξκφδηα Αξρή, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ. Ο θπζηθφο θάθεινο ηεο άδεηαο δηαβηβάδεηαη, επίζεο, ζηελ αξκφδηα 

Αξρή, ε νπνία ελεκεξψλεη ηνλ Γήκν ή ηελ Πεξηθέξεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

πσιεηή ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο αίηεζήο ηνπ. 

 

Η αλαλέσζε ησλ αδεηψλ γίλεηαη ζην εμήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4497/2017 

(ΦΔΚ Α'171) θαη κε βάζε ηελ παξνχζα εγθχθιην. 

 

ε πεξίπησζε απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο αλαλέσζεο ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 22. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, δελ επηηξέπεηαη ε δξαζηεξηνπνίεζε αδεηνχρσλ πσιεηψλ ησλ 

νπνίσλ ε άδεηα δελ είλαη ζε ηζρχ. 

 

Γηα επαγγεικαηηθέο άδεηεο πνπ δελ αλαλεψζεθαλ βάζεη ηνπ λ. 4264/2014 θαη ησλ θαη' 

εμνπζηνδφηεζε απηνχ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αλαλέσζεο 

είλαη ε 31/03/2018. (άξζξν 59 παξ. 13 & 17). 

 

3. Ανανέυζη - μεηαβίβαζη ςθιζηάμενυν αδειϊν, για ηιρ οποίερ η διαδικαζία είσε 

εκκινήζει ππιν ηην έκδοζη ηος ν. 4497/2017. 
 

Οη άδεηεο φισλ ησλ εηδψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ γηα ηηο νπνίεο είρε θαηαηεζεί αίηεζε 

αλαλέσζεο ή κεηαβίβαζεο απηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4497/2017 

(13/11/2017) ζα αλαλεσζνχλ ή ζα κεηαβηβαζηνχλ απφ ηελ Αξρή (Γήκνο κφληκεο 

θαηνηθίαο ή Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) πνπ είλαη αξκφδηα, 

ζχκθσλα κε ην λ. 4497/2017. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/598
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
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Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί αλαξκνδίσο δηαβηβάδνληαη ζηελ 

αξκφδηα Αξρή ακειιεηί, κε ηελ ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

επηθαηξνπνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη, φπνπ απηφ απαηηείηαη. Ο θπζηθφο θάθεινο 

ηεο άδεηαο δηαβηβάδεηαη, επίζεο, ζηελ αξκφδηα Αξρή. 

 

4. Διδικέρ πεπιπηϊζειρ για ηην ανανέυζη αδειϊν επαγγελμαηιϊν πυληηϊν 

ςπαίθπιος εμποπίος. 
 

Γηα ηελ πξψηε αλαλέσζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ πιαλφδηνπ θαη ζηάζηκνπ εκπνξίνπ 

- ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4497/2017- πνπ εθδφζεθαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηνπ λ. 4497/2017, ηπρφλ εηζνδήκαηα απφ άιιε πεγή δελ ιακβάλνληαη ππφςε. 

Δπλφεην είλαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ εηζνδήκαηα, ην πεξηερφκελν ηεο 

ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ζηνηρείνπ α' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22, ζα πξέπεη είλαη 

ζχκθσλν κε ηα ππνβαιιφκελα θνξνινγηθά ζηνηρεία. 

 

Δηδηθά γηα ηνπο αδεηνχρνπο Λατθψλ Αγνξψλ, ηπρφλ εηζνδήκαηα απφ άιιε πεγή 

νκνίσο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ πξψηε αλαλέσζε ηεο άδεηαο. Ωζηφζν, ε 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζρεηηθά κε ηε κε άζθεζε άιιεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (πξνυπφζεζε πνπ ίζρπε θαη κε ην λ. 4264/2014), 

παξακέλεη θαη ην πεξηερφκελν ηεο εμεηάδεηαη βάζεη ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ εηζνδήκαηα απφ άιιε 

επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 21. 

Πεξηπηψζεηο πθηζηάκελσλ αδεηνχρσλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ 

πνπ θαηέρεη άδεηα θαη ν/ε ζχδπγνο ή/θαη ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα δελ ζίγνληαη. 

(άξζξν 21 παξ. 3, άξζξν 22, παξ. 1.α.ββ). 

 

5. Έκδοζη νέυν επαγγελμαηικϊν αδειϊν πυληηϊν ςπαίθπιος εμποπίος μεηά ηην 

έκδοζη ηος ν. 4497/2017. 
 

Η κεηαβαηηθή δηάηαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ λ.4497/2017 (ΦΔΚ Α'171), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ λ.4512/2018 (ΦΔΚ Α'5), νξίδεη φηη 

ε έθδνζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, 

θαζψο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ιατθψλ αγνξψλ, επηηξέπνληαη κφλν κεηά ηελ πιήξε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠΠΑ, ε νπνία ζα αλαθνηλσζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο, κέζσ εγθπθιίνπ πνπ ζα εθδνζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Η σο άλσ δηάηαμε 

ζέηεη απαγφξεπζε σο πξνο ηελ έθδνζε λέαο πξνθήξπμεο επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ 

κέρξη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΠΠΑ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ηελ έθδνζε πξνθήξπμεο λέσλ επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ 

απαηηείηαη θαη γλψκε ησλ νηθείσλ Δπηηξνπψλ Λατθψλ Αγνξψλ  

(άξζξν 28 παξ. 6θ). 

 

6. Έκδοζη νέυν αδειϊν παπαγυγϊν πυληηϊν ςπαίθπιος εμποπίος για ηιρ οποίερ 

η διαδικαζία είσε εκκινήζει ππιν ηην έκδοζη ηος ν. 4497/2017. 
 

Άδεηεο παξαγσγνχ πσιεηή γηα ηηο νπνίεο είρε θαηαηεζεί αίηεζε ρνξήγεζεο πξηλ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4497/2017 (13/11/2017) θαη ε έθδνζή ηνπο εθθξεκεί ζα 

εθδνζνχλ απφ ηελ Αξρή (δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ή πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) πνπ είλαη αξκφδηα, ζχκθσλα κε ην λ. 4497/2017, θαζψο θαη 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/598
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/858
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
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ηηο δηαηάμεηο απηνχ. 

 

Αηηήζεηο θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί αλαξκνδίσο δηαβηβάδνληαη 

ακειιεηί ζηελ αξκφδηα Αξρή, κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, 

επηθαηξνπνηνχληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη, φπνπ απηφ απαηηείηαη. Ο θπζηθφο θάθεινο 

ηεο άδεηαο δηαβηβάδεηαη, επίζεο, ζηελ αξκφδηα Αξρή. 

 

7. Έκδοζη νέυν αδειϊν παπαγυγϊν πυληηϊν ςπαίθπιος εμποπίος. 
 

Η απαγφξεπζε έθδνζεο λέσλ αδεηψλ πνπ ηίζεηαη κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 59, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 121 αθνξά κφλν ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο. 

Καηά ζπλέπεηα γηα ηελ έθδνζε λέσλ αδεηψλ παξαγσγψλ πσιεηψλ ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ δελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο. 

 

Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν 

ζηνλ Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο 

αλήθεη γεσγξαθηθά ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο ή ζηελ Μεηξνπνιηηηθή Δλφηεηα 

Θεζζαινλίθεο, ε αίηεζε γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο παξαγσγνχ πσιεηή ιατθψλ 

αγνξψλ θαηαηίζεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

 

Σαπηφρξνλα, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιιεη ζηνλ Γήκν κφληκεο θαηνηθίαο 

θαη ηελ ζρεηηθή αίηεζε γηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε Λατθέο Αγνξέο (πιελ ιατθψλ 

αγνξψλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο) ή ζην 

ηάζηκν ή ζην Πιαλφδην Δκπφξην. Η αίηεζε δηαβηβάδεηαη αξκνδίσο. 

 

Καηά ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9, ν 

αδεηνχρνο παξαγσγφο πσιεηήο επηιέγεη, αλ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε Λατθέο Αγνξέο ή 

ζην ηάζηκν ή ζην Πιαλφδην Δκπφξην. 

 

Ο αδεηνχρνο παξαγσγφο δχλαηαη λα αηηεζεί ζηελ εθδνχζα Αξρή ηελ κεηαηξνπή ηεο 

άδεηαο ηνπ αλαθνξηθά κε ην είδνο ηνπ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί 

(Λατθέο Αγνξέο, ηάζηκν ή Πιαλφδην Δκπφξην), πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ. 

 

πλεηαηξηζκνί, νκάδεο, νξγαλψζεηο παξαγσγψλ: Τπνβνιή αίηεζεο θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ ζηνλ δήκν ηεο έδξαο ηνπο, ή ζηηο πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, εθφζνλ ε έδξα ηνπο αλήθεη εθεί. 

 

  

Δλδηαθεξφκελνο 

παξαγσγφο 

Έθδνζε Άδεηαο 
Γξαζηεξηνπνίεζε (ππνβνιή αίηεζεο & 

κνξηνδφηεζε) 

Τπνβνιή 

αίηεζεο & 
δηθαηνινγεηηθψλ 

Λατθέο Αγνξέο 
ηάζηκν 

Δκπφξην 
Πιαλφδην Δκπφξην 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
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Φπζηθφ 

πξφζσπν 

-ην Γήκν 
κφληκεο 

θαηνηθίαο ηνπ. 

Ο αδεηνχρνο 

ππνβάιεη 
αίηεζε: ζηελ 
Πεξηθέξεηα ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα 
ηεο νπνίαο 
βξίζθνληαη νη 

ιατθέο αγνξέο 
πνπ 
ελδηαθέξεηαη 

λα δξαζηε-
ξηνπνηεζεί. 
(άξζξν 32), ή 

ζηνλ Γήκν 
κφληκεο 
θαηνηθίαο ηνπ 

(γηα Λατθέο 
Αγνξέο πιελ 
Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο θαη 
Μεηξνπνιηηηθήο 
Δλφηεηαο 

Θεζζαινλίθεο) 
(άξζξν 32, 
παξ.1 & 33, 

παξ.2), ή ζηνλ 
Φνξέα 
Λεηηνπξγίαο 

ζηελ 
αξκνδηφηεηα 
ηνπ νπνίνπ 

ππάγεηαη ε 
ιατθή ή νη 

ιατθέο αγνξέο. 
(άξζξν 33,παξ. 
2) ε 

Μνξηνδφηεζε 
γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 33 θαη 
ηα 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

Β' θαη Γ'. 

  

  

Ο αδεηνχρνο 
πξνθεηκέλνπ 

λα 
ηνπνζεηεζεί 
ζε ζέζε 

ππνβάιεη 
αίηεζε ζην 
Γήκν ζηα 

φξηα ηνπ 
νπνίνπ πνπ 
ζέιεη λα 

δξαζηε-
ξηνπνηεζεί. ή 
ζηνλ Γήκν 

κφληκεο 
θαηνηθίαο ηνπ 
(άξζξν 41). 

Η 
Μνξηνδφηεζε 
γίλεηαη 

ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 42 
θαη ην 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
Σ'. 

  

  

  

Ο αδεηνχρνο 
ππνβάιεη αίηεζε 

γηα έγθξηζε 
δξαζηεξηνπνίεζεο 
ζηελ Πεξηθέξεηα 

πνπ επηηξέπεηαη 
λα 
δξαζηεξηνπνηεζεί, 
ή ζηνλ Γήκν 
κφληκεο θαηνηθίαο 
ηνπ (ε 

δξαζηεξηνπνίεζε 
επηηξέπεηαη εληφο 
ηεο Πεξηθέξεηαο 

πνπ ν αδεηνχρνο 
έρεη ηηο γεσξγηθέο 
εθκεηαιιεχζεηο 

ηνπ θαη ζε δχν 
αθφκα 
Πεξηθέξεηεο, 

εθφζνλ ην αίηεκα 
εγθξηζεί απφ ηνλ 
νηθείν 

Πεξηθεξεηάξρε). 
(άξζξν 47) Η 

Μνξηνδφηεζε 
γίλεηαη ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 48 

θαη ην 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Θ'. 

  

-Γηα άδεηα 
παξαγσγνχ 

πσιεηή ιατθψλ 
αγνξψλ : ηηο 
Πεξηθέξεηεο 

Αηηηθήο θαη 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, 
εθφζνλ ν δήκνο 
κφληκεο 

θαηνηθίαο αλήθεη 
γεσγξαθηθά 
ζηελ πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο ή ζηελ 
Μεηξνπνιηηηθή 
Δλφηεηα 

Θεο/λίθεο. 
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πλεηαηξηζκνί, 
νκάδεο, 
νξγαλψζεηο 

παξαγσγψλ 

-ην Γήκν ηεο 
έδξαο ηνπο, -

ηηο Πεξηθέξεηεο 
Αηηηθήο θαη 
Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, 
εθφζνλ ε έδξα 
ηνπο αλήθεη 

εθεί. 

  

    

 

 

8. Φυπική ιζσωρ ςθιζηάμενυν και νέυν αδειϊν ςπαίθπιος εμποπίος. 
 

  

ΜΟΡΦΗ 

ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ 

ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΩΛΗΣΔ 

Τθηζηάκελνη θαη λένη 

αδεηνχρνη 

Τθηζηάκελνη αδεηνχρνη Νένη αδεηνχρνη 

Πιαλφδην 

Δκπφξην 

Δληφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο 
ζηελ νπνία δηαηεξνχλ ηηο 
γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο 

ηνπο. Μπνξνχλ, επίζεο, 
λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε 
δχν αθφκε Πεξηθέξεηεο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ε αίηεζή ηνπο ζα εγθξηζεί 
απφ ηνλ νηθείν 

Πεξηθεξεηάξρε. 

(άξζξν 6, παξ. 3) 

Δληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο 
ζηελ πξνθήξπμε ηεο 

νπνίαο ζπκκεηείραλ. 
Μπνξνχλ, επίζεο, λα 
δξαζηεξηνπνηεζνχλ 

ζε δχν αθφκε 
Πεξηθέξεηεο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε 

αίηεζή ηνπο ζα 
εγθξηζεί απφ ηνλ 
νηθείν 

Πεξηθεξεηάξρε. 
(άξζξν 59, παξ. 11 
ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 6) 

Δληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ 
ηεο Πεξηθέξεηαο, 
ζηελ πξνθήξπμε 

ηεο νπνίαο ζπκ-
κεηείραλ. 

(άξζξν 16, παξ. 
3) 
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ηάζηκν Δκπφξην ην πξνθαζνξηζκέλν απφ 
ην δήκν ζεκείν, γηα ην 
νπνίν ηνπ έρεη ρνξεγεζεί 

ε άδεηα. Μπνξνχλ λα 
δεηήζνπλ ζέζε ζηάζηκνπ 
εκπνξίνπ ζε δήκν πνπ 

βξίζθεηαη εληφο ησλ 
γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο 
Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

ή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 
Δλνηήησλ πνπ βξίζθνληαη 
νη γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο ηνπο. 

(άξζξν 6, παξ. 2) 

ην πξνθαζνξηζκέλν απφ ην δήκν 
ζεκείν, γηα ην νπνίν ηνπο έρεη 
ρνξεγεζεί ε άδεηα. 

(άξζξν 16, παξ. 2) 

Λατθέο Αγνξέο ε ιατθέο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζε φιε ηελ επηθξάηεηα. 

(άξζξν 6, παξ. 1) 

ηηο ιατθέο αγνξέο πνπ ιεηηνπξγνχλ 
ζηνπο δήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ 

πξνθήξπμε ηεο νπνίαο ζπκκεηείραλ. 

(άξζξν 16, παξ. 1) 

 

 

Γηα ηελ δηάζεζε πξντφλησλ απφ ηνπο παξαγσγνχο απεπζείαο ζην ρψξν παξαγσγήο 

(ρσξάθη- αιηεπηηθφ ζθάθνο) δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4497/2017. Καηά 

ηα ινηπά, ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ λνκνζεηήκαηα αξκνδηφηεηαο 

άιισλ θνξέσλ. 

 

9. Φπονική ιζσωρ ςθιζηάμενυν και νέυν αδειϊν ςπαίθπιος εμποπίος. 
  

ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΣΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΩΛΗΣΔ 

ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ 

ΔΜΠΟΡΙΟΤ 

Τθηζηάκελνη θαη λένη 

αδεηνχρνη 

Τθηζηάκελνη θαη λένη 

αδεηνχρνη 

Λατθέο Αγνξέο     

ηάζηκν Δκπφξην 

Αφξηζηε, αλαλέσζε αλά 
πξντφλ γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ην νπνίν δε 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 
έλα έηνο. 

Μέρξη ηελ ζπληαμηνδφηεζε, 
αλαλέσζε θάζε ηξία 

ρξφληα. 

Πιαλφδην Δκπφξην (άξζξν 11 παξ. 1 &2) 
(άξζξν 21 παξ. 3 & άξζξν 

22, παξ. 1) 

 

10. Ένηςπα αδειϊν ςπαίθπιος εμποπίος 
 

Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 15, αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
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εληχπνπ αδείαο, γηα ηελ έθδνζε θαη ηελ αλαλέσζε αδεηψλ , γίλεηαη ρξήζε ησλ 

πθηζηάκελσλ ηχπσλ εληχπσλ. 

 

Δνψηηηα Β'- ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΤΑ πος αθοποων ζε διαηάξειρ ηος νψμος. 
 

1. Όποι και πποχποθέζειρ διάθεζηρ πποφψνηυν (Άπθπο 3, παπ. 3)  
 

Γηα ηελ δηαθίλεζε πξντφλησλ απφ ηνπο παξαγσγνχο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ν δξαζηεξηνπνηνχκελνο ππνρξενχηαη λα θέξεη θαη λα 

εθδίδεη φια ηα πξνβιεπφκελα παξαζηαηηθά. 

 

Οη Καηαζηάζεηο Γηαθηλνχκελσλ Πνζνηήησλ αλά πξντφλ ηηο νπνίεο ηεξεί θάζε 

παξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ αξηζκνχληαη θαη ζεσξνχληαη απφ ηελ αξρή 

έθδνζεο θαη αλαλέσζεο ηεο άδεηαο, εμ' αξρήο. 

 

2. Σηοισεία αδειϊν πυληηϊν ςπαίθπιος εμποπίος (άπθπα 5 & 15). 
 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη λα αλαγξάθνληαη ζηηο 

παξαγσγηθέο θαη επαγγεικαηηθέο άδεηεο (π.ρ. αξηζκφο δεκνηνινγίνπ, Α.Φ.Μ., Γ.Ο.Τ) 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη απφ ηα ήδε ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά, 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ αληίζηνηρνπ δηθαηνινγεηηθνχ-εγγξάθνπ-βεβαίσζεο 

αξκφδηαο αξρήο ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ην ζηνηρείν. 

 

3. Φυπική ιζσωρ ηηρ άδειαρ παπαγυγοω πυληηή ςπαίθπιος εμποπίος (άπθπο 6) 
 

Αλαθνξηθά κε ηνλ παξαγσγφ πσιεηή πιαλφδηνπ εκπνξίνπ, ε ππνβνιή αίηεζεο θαη ε 

έγθξηζε δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζηελ 

νπνία δηαηεξεί ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο ηνπ δελ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

δπλαηφηεηα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ζε δχν αθφκα Πεξηθέξεηεο, εθφζνλ ην εγθξίλνπλ 

νη νηθείνη Πεξηθεξεηάξρεο. 

 

4. Δίδη εμποπίαρ αδειϊν παπαγυγϊν πυληηϊν (άπθπο 7) 
 

Γελ πθίζηαηαη πεξηνξηζκφο ζηα πξντφληα πνπ κπνξεί λα εκπνξεχεηαη ηαπηφρξνλα ν 

αδεηνχρνο παξαγσγφο πσιεηήο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. ε θάζε πεξίπησζε ην κήθνο 

πξφζνςεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πψιεζεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηεο παξ. α ηνπ 

άξζξνπ 31. 

 

Σα είδε ηεο παξ. 1δ «πνπιεξηθά θαη θνπλέιηα» αθνξνχλ ζε ζθάγηα, ηεξνπκέλσλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο. 

 

5. Αζθαλιζηική ενημεπψηηηα (άπθπο 9, παπ.ΐδ, άπθπο 11 παπ. 2, άπθπο 22, 

παπ.ιγ) 
 

Η αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα πξνζθνκίδεηαη απφ φζνπο έρνπλ ππνρξέσζε θαηαβνιήο 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε 

απαιιαγήο ηνπ αξκφδηνπ θνξέα. 

 

6. Έκδοζη - ανανέυζη αδειϊν παπαγυγϊν πυληηϊν ςπαίθπιος εμποπίος (άπθπα 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
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9 & 11) 
 

ηελ άδεηα παξαγσγνχ πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ αλαγξάθνληαη νη πνζφηεηεο ησλ 

πσινχκελσλ πξντφλησλ, φπσο απηέο ππνινγίδνληαη κε ην ζχζηεκα απηφκαηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ, αλά λνκφ, ηνπ ΔΛΓΑ, πνπ δηαζέηνπλ νη 

ΓΑΟΚ ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο. 

 

7. Πποφψνηα πος δεν αναθέπονηαι ζηον καηάλογο ηος Οπγανιζμοω Δλληνικϊν 

Γευπγικϊν Αζθαλίζευν (άπθπο 10) 
 

Σν εδάθην δ' ηεο παξ. 1.θα ηνπ άξζξνπ 10 : «Γηα φζα πξντφληα δελ αλαθέξνληαη ζηνλ 

θαηάινγν ηνπ Οξγαληζκνχ Διιεληθψλ Γεσξγηθψλ Αζθα-ιίζεσλ (ΔΛΓΑ)...θαηά 

πεξίπησζε» δελ αθνξά κφλν ζε βηνινγηθά πξντφληα, αιιά ζε θάζε πξντφλ. 

 

8. Ανανέυζη άδειαρ παπαγυγοω πυληηή ςπαίθπιος εμποπίος (άπθπο 11) 
 

Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ ν αδεηνχρνο παξαγσγφο πσιεηήο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη 

αλά ηξηεηία γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο (ήηνη ηελ βεβαίσζε ηεο πεξίπησζεο β' ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9, γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ σο επαγγεικαηία 

αγξφηε, θαζψο θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα), φζνλ αθνξά ζηηο πθηζηάκελεο άδεηεο, 

ζα πξνζθνκίδνληαη κε ηελ πξψηε αλαλέσζε κε ην λφκν 4497/2017, ήηνη απφ 

13/11/2017 θαη εμήο. ε πεξίπησζε χπαξμεο αδηάζεησλ πνζνηήησλ ν παξαγσγφο 

δχλαηαη, θαηά ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο λα αλαγξάςεη ζηελ ππεχζπλε δήισζή ηνπ φηη 

ζα δηαζέζεη απηέο θαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε ηα αδηάζεηα πξντφληα βξίζθνληαη ζε 

ζπκθσλία κε ηα αλαγξαθφκελα ζηελ Καηάζηαζε Γηαθηλνχκελσλ Πνζνηήησλ 

(επηζηξνθέο- κε πσιεζέληα). 

 

9. Τπιμελείρ Δπιηποπέρ (άπθπο 12) 
 

Αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ γ' κέινπο γηα ηελ ζπγθξφηεζε ησλ ηξηκειψλ 

επηηξνπψλ,(παξ.ηγ) επηζεκαίλεηαη φηη ζην άξζξν 17 ηνπ λ. 4015/2011, κεηαμχ άιισλ, 

νξίδεηαη: «Οη Αγξνηηθνί χιινγνη έρνπλ θιαδηθφ αληηθείκελν θαη δηαθξίλνληαη ζε 

θπηηθήο, δσηθήο θαη αιηεπηηθήο παξαγσγήο.» 

 

Ο έιεγρνο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο αθνξά ζηνλ παξαγσγφ πσιεηή θάζε είδνπο 

ππαίζξηνπ εκπνξίνπ (Λατθή Αγνξά, ηάζηκν Δκπφξην, Πιαλφδην Δκπφξην). 

 

10. Γπαζηηπιοποίηζη παπαγυγοω πυληηή μεηά ηη ζςνηαξιοδψηηζη (άπθπο 13, 

παπ. 4). 
 

Ο παξαγσγφο πσιεηήο δχλαηαη λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ππαίζξην εκπφξην θαη κεηά 

ηε ζπληαμηνδφηεζε, εθφζνλ είλαη θαηαρσξηζκέλνο ζην Μ.Α.Α.Δ. σο επαγγεικαηίαο 

αγξφηεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

θαη ηεξνπκέλσλ ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4497/2017. 

 

11. Δίδη εμποπίαρ αδειϊν επαγγελμαηιϊν πυληηϊν. (άπθπο 17) 
 

ηα είδε εκπνξίαο αδεηψλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ ππαίζξηνπ εκπνξίνπ ζηελ 

θαηεγνξία Δ (βηνκεραληθά είδε) δελ πεξηιακβάλνληαη: α) ηα ειεθηξνδνηνχκελα 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/370
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
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ειεθηξηθά είδε θαη β) ηα παηρλίδηα. ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία δελ απαγνξεχεηαη ε 

πψιεζε κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ, ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ άιισλ 

λνκνζεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα πγείαο, αζθάιεηαο, δηαθίλεζεο πξντφλησλ 

θ.α.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ζπλδπαζηηθή πψιεζε πξντφλησλ (αξζξ. 17, παξ.3): Γηα ηνπο 

αδεηνχρνπο επαγγεικαηίεο πσιεηέο ιατθψλ αγνξψλ θαηεγνξίαο Α αθνξά ζηελ 

πξνζζήθε πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο α, β, γ θαη έσο ηξία ζπλνιηθά απφ ηελ 

θαηεγνξία Γ, θαζψο θαη αληίζηξνθα. 

 

Γηα ηνπο αδεηνχρνπο επαγγεικαηίεο πσιεηέο ζηάζηκνπ θαη πιαλφδηνπ εκπνξίνπ 

αθνξά ζε πξντφληα πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο α, β, γ ησλ θαηεγνξηψλ Α & Γ (έσο ηξία 

ζπλνιηθά απφ θάζε θαηεγνξία) θαη έσο ηξία απφ ηελ θαηεγνξία Γ. 

 

  

Αδεηνχρνο 

επαγγεικαηίαο 

πσιεηήο 

Καηεγνξίεο Πξντφλησλ 

Α Γ Γ 

Λατθψλ Αγνξψλ 

Οπνηαδήπνηε 
πξντφληα ηεο 
θαηεγνξίαο 

-ηπξνθνκηθά, -

ειηέο , 
- 

-θαηεςπγκέλα 
ιαραληθά 

-απγά, -κέιη, Οπνηαδήπνηε 
πξντφληα ηεο 

θαηεγνξίαο 

- 
-βηνινγηθέο ειηέο 

ηάζηκνπ θαη 
Πιαλφδηνπ 

Δκπνξίνπ 

-ειηέο, -κέιη, 
-μεξνί θαξπνί, -

ξχδη, 
-ρψκα, -γιάζηξεο, 

-βηνινγηθά απγά 
θαηεςπγκέλα 
αιηεχκαηα 

-βηνκεραληθά είδε 
θεπνπξηθήο 

 

 

12. Αδιάθεηα είδη ππορ πϊληζη πηυσεςμένυν επαγγελμαηιϊν ζε λαφκέρ αγοπέρ 

(άπθπο 19, παπ. 4) 
 

Σα πξνο πψιεζε αδηάζεηα είδε ηεο επηρείξεζεο (πνπ δηαηεξνχζαλ επαγγεικαηίεο πνπ 

έρνπλ πησρεχζεη, θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ ρνξήγεζε άδεηαο, ηζρχνο 

έσο έλα έηνο, θαη ζέζε ζε ιατθή αγνξά), ζα αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο εηδψλ εκπνξίαο 

επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ ιατθψλ αγνξψλ. 

 

Η δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο πησρεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ιεηηνπξγεί 

αλεμάξηεηα απφ ηελ έθδνζε πξνθήξπμεο. 

 

Ο ελδηαθεξφκελνο πξνθεηκέλνπ λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε Λατθή Αγνξά, απεπζχλεηαη 

ζηνλ θνξέα πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηελ έθδνζε θαη ζεψξεζε αδεηψλ επαγγεικαηία 

πσιεηή γηα ρνξήγεζε άδεηαο (δηάξθεηαο ελφο έηνπο ε νπνία δελ αλαλεψλεηαη θαη ζε 

θακία πεξίπησζε δελ κεηαηξέπεηαη ζε άδεηα ππαίζξηνπ εκπνξίνπ νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο) θαη ζηε ζπλέρεηα ππνβάιιεη αίηεζε ζηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο Λατθήο 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
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Αγνξάο πνπ επηζπκεί γηα ρνξήγεζε ζέζεο. Η ελ ιφγσ πξφβιεςε βξίζθεη εθαξκνγή 

ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πησρεπηηθνχ θψδηθα.  

 

13. Φοπήγηζη αδειϊν επαγγελμαηιϊν πυληηϊν ςπαίθπιος εμποπίος (άπθπο 20). 
 

Γηα ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 20 παξ. 3, αλαθνξηθά κε ηελ 

απφθηεζε λέαο επηπιένλ ζέζεο απφ ηνλ επαγγεικαηία πσιεηή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζε ιηγφηεξεο απφ πέληε (5) ιατθέο αγνξέο εβδνκαδηαίσο εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 59 παξ.3. Η δηαδηθαζία ηεο κνξηνδφηεζεο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 59 

δηεμάγεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ επαγγεικαηία πσιεηή 

εθαξκφδνληαη ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 35. 

 

14. Υποσπεϊζειρ επαγγελμαηιϊν πυληηϊν (άπθπο 21 ζε ζςνδςαζμψ με άπθπο 22) 
 

Ο επαγγεικαηίαο πσιεηήο πνπ πξνβαίλεη ζε παχζε δξαζηεξηφηεηαο αλεμαξηήησο 

ιφγνπ, δελ δηθαηνχηαη λέαο άδεηαο. 

 

15. Θεϊπηζη αδειϊν επαγγελμαηιϊν πυληηϊν ςπαίθπιος εμποπίος (άπθπο 22). 
 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 1.β αθνξνχλ ζηελ ηειεπηαία ηξηεηία. Η 

πξνζεζκία ελφο έηνπο εληφο ηεο νπνίαο ν ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα ππνβάιιεη 

λέν αίηεκα ζεψξεζεο ηεο άδεηάο ηνπ ηζρχεη άπαμ. (άξζξν 22, παξ. 2). 

 

16. Μεηαβίβαζη επαγγελμαηικϊν αδειϊν ςπαίθπιος εμποπίος (άπθπο 23). 
 

Με ηε κεηαβίβαζε ηεο άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή κεηαβηβάδνληαη φια ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαζψο θαη ε ζέζε ηνπ πξνθαηφρνπ ηεο άδεηαο (ιατθέο αγνξέο, 

ζηάζηκν εκπφξην) ζην λέν θάηνρν. Δπλφεην είλαη φηη ε πξνο κεηαβίβαζε άδεηα πξέπεη 

λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

 

17. Δπιηποπέρ Λαφκϊν Αγοπϊν (άπθπο 28) 
 

ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαηαη Οκνζπνλδία ή ζχιινγνο παξαγσγψλ πσιεηψλ ηεο 

νηθείαο Πεξηθέξεηαο ν εθπξφζσπνο ησλ επαγγεικαηηψλ παξαγσγψλ (παξ. ζη) θαζψο 

θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πσιεηψλ (παξ. δ) πξνηείλεηαη απφ ηελ Παλειιαδηθή 

Οκνζπνλδία πιιφγσλ Παξαγσγψλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ Πσιεηψλ Λατθψλ 

Αγνξψλ θαη ηελ Παλειιήληα Οκνζπνλδία σκαηείσλ Δπαγγεικαηηψλ Πσιεηψλ 

Λατθψλ Αγνξψλ. 

 

18. Ίδπςζη, μεηακίνηζη, επέκηαζη και καηάπγηζη λαφκϊν αγοπϊν (άπθπο 29). 
 

Γηα ηελ επέθηαζε ιατθψλ αγνξψλ απνθαζίδεη ν θνξέαο ιεηηνπξγίαο απηήο χζηεξα 

απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ Δπηηξνπψλ Λατθψλ Αγνξψλ.  

Δπίζεο απαηηείηαη θαη ε γλψκε ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο, φπσο γηα ηελ ίδξπζε θαη ηελ 

θαηάξγεζε ιατθψλ αγνξψλ. 

 

19. Καηανομή και πποζυπινή ηοποθέηηζη παπαγυγϊν πυληηϊν ζε λαφκέρ 

αγοπέρ. (άπθπο 32 & 33)  
 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
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Η αίηεζε ηνπ αδεηνχρνπ παξαγσγνχ ππνβάιιεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα ζηα δηνηθεηηθά 

φξηα ηεο νπνίαο βξίζθνληαη νη ιατθέο αγνξέο πνπ επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

(άξζξν 32, παξ. 1) ή ζηνλ Φνξέα Λεηηνπξγίαο ηεο Λ.Α. (άξζξν 33, παξ. 2). 

 

Δπίζεο, γηα ιατθέο αγνξέο πιελ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο 

Θεζζαινλίθεο, ε αίηεζε κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη ζην δήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ 

παξαγσγνχ, ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηνπ άξζξνπ 9. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν δήκνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ παξαγσγνχ ππνρξενχηαη λα δηαβηβάζεη ηελ 

αίηεζε ζηελ Πεξηθέξεηα ή ζηηο Πεξηθέξεηεο πνπ απεπζχλεηαη ν παξαγσγφο.(άξζξν 

32, παξ.1) 

 

Η Πεξηθέξεηα ή ν Φνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο Λ.Α. δηαβηβάδνπλ ηηο ππνβιεζείζεο ζε 

απηνχο αηηήζεηο ζηηο νηθείεο Δπηηξνπέο Λατθψλ Αγνξψλ, ππνρξεσηηθά θάζε 

δεθαπέληε (15) εκέξεο. 

 

Η Δπηηξνπή απνθαζίδεη θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 32, ην νπνίν δηαβηβάδεηαη ζηνπο νηθείνπο δήκνπο. 

 

Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο, ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ νπνίνπ ππάγεηαη ε ιατθή ή νη ιατθέο 

αγνξέο, πνπ αθνξά ην Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, αλαιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ελεκέξσζεο ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο, ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο θαη 

ελεκεξψλεη ηνλ πσιεηή γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ 

αληαπνδνηηθνχ ηέινπο. 

 

Όια ηα πνζνηηθά ζηνηρεία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ 

δηθαηνχρσλ, φπσο δηακνξθψλεηαη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ηνπ 

παξαγσγνχ ζην θνξέα ιεηηνπξγίαο ή ζην δήκν κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο, ή ζηελ 

Πεξηθέξεηα θαηά πεξίπησζε (ειηθία, παιαηφηεηα άδεηαο θ.ιπ.). 

 

Πσιεηήο (παξαγσγφο ή επαγγεικαηίαο) δελ δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζε δηαδηθαζία 

θαηαλνκήο θαη ηνπνζέηεζεο ζε ιατθέο αγνξέο , φηαλ ε άδεηά ηνπ, έρεη πξνζσξηλά 

αλαθιεζεί ή βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή ιφγσ νθεηιψλ ηνπ εκεξήζηνπ αληαπνδνηηθνχ 

ηέινπο. 

 

Καηαλνκή θαη πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε παξαγσγψλ πσιεηψλ ζε ιατθέο αγνξέο. 

  

  Γηαβίβαζε       

  αίηεζεο     Μνξηνδφηεζε 

  παξαγσγνχ   Δλεκέξσζε ηνπ γηα ηελ 

Τπνβνιή αίηεζεο (φηαλ έρεη Γηαβίβαζε εληχπνπ ηεο θαηαλνκή θαη 

αδεηνχρνπ αξρηθά αίηεζεο άδεηαο θαη ηνπ ηνπνζέηεζε 

παξαγσγνχ δηαβηβαζηεί παξαγσγνχ πσιεηή παξαγσγψλ 

  ζηνλ Γήκν     πσιεηψλ 

  κφληκεο       

  θαηνηθίαο)       

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
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ηνλ Γήκν         

κφληκεο θαηνηθίαο ηελ Πεξηθέξεηα     Όια ηα πνζνηηθά 

(γηα Λατθέο Αγνξέο ή ζηηο Πεξη- ηηο νηθείεο   ζηνηρεία ηεο παξ. 

πιελ Πεξηθέξεηαο θέξεηεο πνπ Δπηηξνπέο   1 ηνπ άξζξνπ 

Αηηηθήο θαη απεπζχλεηαη ν 
Λατθψλ 

Αγνξψλ, 
  

33 αθνξνχλ 
ηελ 

Μεηξνπνιηηηθήο παξαγσγφο. 
ππνρξεσηηθά 

θάζε 
  θαηάζηαζε ησλ 

Δλφηεηαο (άξζξν 32, δεθαπέληε (15) Απφ ηνλ θνξέα δηθαηνχρσλ, φπσο 

Θεζζαινλίθεο) παξ.1) εκέξεο. 
ιεηηνπξγίαο, 

ζηελ 
δηακνξθψλεηαη, 

(άξζξν 32, παξ.1 
& 

    αξκνδηφηεηα ηνπ θαηά ηελ 

33, παξ.2)   Η Δπηηξνπή 
νπνίνπ ππάγεηαη 

ε 
εκεξνκελία 

    απνθαζίδεη θαη 
ιατθή ή νη 

ιατθέο 
ππνβνιήο ηεο 

    ζπληάζζεη αγνξέο, πνπ αίηεζεο ηνπ 

ηελ Πεξηθέξεηα   πξαθηηθφ, θαηά αθνξά ην παξαγσγνχ ζηνλ 

ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο   ηα νξηδφκελα Πξαθηηθφ ηεο δήκν κφληκεο 

νπνίαο βξίζθνληαη νη   ζηελ παξ. 1 Δπηηξνπήο θαηνηθίαο ηνπο, 

ιατθέο αγνξέο πνπ   
ηνπ άξζξνπ 
32, 

(άξζξν 32, ζηελ 

επηζπκεί λα - ην νπνίν παξ.2) Πεξηθέξεηα ή 

δξαζηεξηνπνηεζεί   δηαβηβάδεηαη   ζηνλ θνξέα 

(άξζξν 32, παξ.1)   
ζηνπο 
νηθείνπο 

  ιεηηνπξγίαο, θαηά 

    δήκνπο.   πεξίπησζε. 

    (άξζξν 32,     

ηνλ Φνξέα   παξ. 1)     

Λεηηνπξγίαο ζηελ         

αξκνδηφηεηα ηνπ 

νπνίνπ 
        

ππάγεηαη ε ιατθή ή νη         

ιατθέο αγνξέο -       

(άξζξν 33,παξ. 2)         
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20. Βεληίυζη θέζηρ ενηψρ ζςγκεκπιμένηρ λαφκήρ αγοπάρ, αμοιβαία αλλαγή θέζηρ 

- Αλλαγή Λαφκήρ Αγοπάρ (άπθπο 35).  
 

Η δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 35 δελ ζπλεπάγεηαη αλαθαηαλνκή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζέζεσλ 

ησλ πσιεηψλ (παξαγσγψλ & επαγγεικαηηψλ) ζηηο ιατθέο αγνξέο.  

Γηελεξγείηαη ζε πεξηπηψζεηο θελψλ ζέζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4497/2017. Θέζεηο πνπ θαηέρνπλ πσιεηέο (παξαγσγνί θαη 

επαγγεικαηίεο) βάζεη πξνγελέζηεξνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ δελ ζίγνληαη. 

 

Πξνεγείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 35, θαηά ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα 

ιεηηνπξγίαο (πνπ δηελεξγείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα π.ρ. εηεζίσο ή αλά 

εμάκελν) ρσξίο ζε θάζε πεξίπησζε λα θσιχεηαη ε θαηαλνκή θαη πξνζσξηλή 

ηνπνζέηεζε. 

 

21. Δμποποπανηγωπειρ, Κςπιακάηικερ αγοπέρ, Φπιζηοςγεννιάηικερ και 

Παζσαλινέρ αγοπέρ, λοιπέρ οπγανυμένερ αγοπέρ (άπθπο 38) 
 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππαίζξησλ αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 38, λ. 4497/2017 ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην δχλαηαη λα εθδίδεη κία απφθαζε θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ νπνία 

εγθξίλεηαη θαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο, φζνλ αθνξά ζε φκνηεο θαη ζηαζεξά 

επαλαιακβαλφκελεο ππαίζξηεο αγνξέο, ε νπνία ζα επηθαηξνπνηείηαη φηαλ απηφ 

απαηηείηαη. 

 

ηηο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 «Δκπνξνπαλεγχξεηο, Κπξηαθάηηθεο αγνξέο, 

Υξηζηνπγελληάηηθεο θαη Παζραιηλέο αγνξέο, ινηπέο νξγαλσκέλεο αγνξέο» νη 

ππεξεζίεο παξνρήο πξφρεηξσλ γεπκάησλ (πξφρεηξα γεχκαηα απφ θαληίλεο θαη 

θνξεηέο εγθαηαζηάζεηο έςεζεο), δχλαηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηα πσινχκελα είδε 

πνπ αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ απηψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή επηζεκαίλεηαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ 

(φπσο πγεηνλνκηθψλ) πνπ δηέπνπλ ηελ παξαζθεπή θαη δηάζεζε ησλ αλσηέξσ εηδψλ. 

 

Οη βεβαηψζεηο δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ππαίζξην εκπφξην ηνπ άξζξνπ 38, παξ. 3 δελ 

ζπληζηνχλ δηνηθεηηθέο άδεηεο θαη αθνξνχλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Σα είδε 

εκπνξίαο ησλ αγνξψλ ηνπ άξζξνπ 38, θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο. 

 

Με ηελ απαίηεζε γηα ππνβνιή βηβιηαξίνπ πγείαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 5.β ηνπ 

άξζξνπ 38 λνείηαη ε ππνβνιή πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο. 

 

Ωο πξνο ηελ άζθεζε ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ςπραγσγηθφ, θαιιηηερληθφ ή 

εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν ζηηο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38, δελ απαηηείηαη ε ρνξήγεζε 

βεβαίσζεο ηεο παξ. 3, ελψ θαηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 39 λ. 

4497/2017, θαζψο θαη ζηελ παξνχζα εγθχθιην. χκθσλα κε ηελ παξ. 2 λ. 4497/2017: 

«Αξκφδηα αξρή γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο ππαίζξησλ ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη νη δήκνη ηεο ρψξαο. Οη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο είλαη δηάθνξεο 

απφ ην ππαίζξην εκπφξην θαη δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο.» 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζηηο αγνξέο ηνπ άξζξνπ 38 ηηο νπνίεο ζπλδηνξγαλψλνπλ νη 
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χιινγνη, ηα σκαηεία, νη Δλψζεηο ή νη Οκνζπνλδίεο Ρνκά κε ηνπο δήκνπο ηεο 

ρψξαο, επηηξέπεηαη ε ζπκκεηνρή θαη πσιεηψλ πιελ Ρνκά (παξ. 10). Πξνο ηνχην, 

δχλαηαη λα ππάξρεη κλεία ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο Αγνξάο γηα 

δηεπθξηληζηηθνχο ιφγνπο. 

 

ΑΓΟΡΔ ΑΡΘΡΟΤ 38 

  

Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ 
Συμμετζχουν ςε 
ποςοςτό % 

Υποβολή αίτηςησ για 
ζγκριςη ςυμμετοχήσ 

α) Πωλητζσ που διαθζτουν 
όλα τα νόμιμα φορολογικά 
παραςτατικά και δεν είναι 
αδειοφχοι λαϊκών αγορών, 
πλανόδιου ή ςτάςιμου 
εμπορίου, εφόςον 
διαθζτουν βεβαίωςη 
δραςτηριοποίηςησ 
υπαίθριου εμπορίου 
ετήςιασ διάρκειασ. 
Τη βεβαίωςη αυτή εκδίδει 
ο δήμοσ μόνιμησ κατοικίασ 
των ενδιαφερόμενων 
πωλητών. (άρθρο 38 παρ.3) 
β) Κάτοχοι αδειών για 
ςυγκεκριμζνεσ 
κυριακάτικεσ αγορζσ που 
εκδόθηκαν με βάςη 
προγενζςτερο θεςμικό 
πλαίςιο. (άρθρο 38, παρ.4) 

70% 

Σε όλουσ τουσ δήμουσ 
τησ Επικράτειασ. 

Πωλητζσ βιομηχανικών 
ειδών αδειοφχοι λαϊκών 
αγορών και κάτοχοι 
παραγωγικήσ άδειασ 
λαϊκών αγορών με 
αντικείμενο εκμετάλλευςησ 
άνθη, φυτά και 
μεταποιημζνα προϊόντα. 
(άρθρο 38, παρ. 4) 

20% 
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Αδειοφχοι πλανόδιου ή 
ςτάςιμου εμπορίου με 
αντικείμενο πώληςησ από 
τα επιτρεπόμενα ςτισ 
αγορζσ του άρθρου 38. 
(άρθρου 38, παρ. 4) 

10% 

Αδειοφχοι του άρθρου 45 
(άρθρο 38, παρ.4) 

Επιπλζον αριθμόσ 
θζςεων 

Επαγγελματίεσ ζχουν 
κηρυχθεί ςε κατάςταςη 
πτώχευςησ 

Επιπλζον αριθμόσ 
θζςεων 

 

22. Υπαίθπιερ δπαζηηπιψηηηερ με τςσαγυγικψ ανηικείμενο (άπθπο 39) 
 

Απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4497/2017, ζπλάγεηαη φηη γηα ηελ ρνξήγεζε 

άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ππαίζξησλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ 

απαηηείηαη ην ζηνηρείν παξ. β ηνπ άξζξνπ 6 Π.Γ. 12/2005. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ην 

αξ. 37 ηνπ λ. 4442/2016 «θαηαξγνχληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ πξσηνβάζκησλ θαη 

δεπηεξνβάζκησλ ζπκβνπιίσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Α.λ. 445/1937 (Α' 32) θαη 

446/1937 (Α' 23) αλαθνξηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε ησλ ζεάηξσλ θαη θηλεκαηνγξάθσλ. 

Η αξκνδηφηεηα ησλ ζπκβνπιίσλ γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ ινηπψλ ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ Ν. 3463/2006 παξακέλεη ελ ηζρχ». Σα ινηπά 

δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 3, φπσο ελδεηθηηθά ε βεβαίσζε κεραληθνχ δηπισκαηνχρνπ 

αλψηαηεο ζρνιήο γηα ηελ θαιή εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ παηρληδηψλ, επλφεην 

είλαη φηη πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, νη Γήκνη, σο αξκφδηα αξρή γηα ηελ ρνξήγεζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ππαίζξησλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ειέγρνπλ δηα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 

ηνπο ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 

23. Διδικψηεπα θέμαηα ζηάζιμος εμποπίος (άπθπο 40) 
 

Α. Άζκηζη ςπαίθπιος ζηάζιμος εμποπίος ζε ιδιωηικό σώπο (εκηόρ κανηίναρ). 

 

χκθσλα κε ηελ παξ.2 ,ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ λ 4497/2017 «νη ζέζεηο άζθεζεο 

ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ εκπνξίνπ, πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε δεκφζηνπο ή δεκνηηθνχο 

ρψξνπο». Πεξηπηψζεηο πξνγελέζηεξεο ηεο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ λ. 4497/2017 δελ 

ζίγνληαη. 

 

Β. Όπια ελάσιζηηρ απόζηαζηρ 

 

Σν φξην ηεο ειάρηζηεο απφζηαζεο ησλ πελήληα κέηξσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

λ. 4497/2017, θαζψο θαη ηα φξηα ειάρηζηεο απφζηαζεο ηεο παξ. 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, 

δελ αθνξνχλ ζε πθηζηάκελνπο αδεηνχρνπο. 

 

Γ. Αναθοπικά με ηην άζκηζη δπαζηηπιόηηηαρ με ανηικείμενο κανηίνα επιζημαίνονηαι ηα 

εξήρ: 
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Γ.1 Η ιεηηνπξγία θαληίλαο ζε ηδησηηθφ ρψξν δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4497/2017. Γηα ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα ηεξνχληαη ηφζν νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηα Καηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ Δλδηαθέξνληνο, ήηνη ηνπ λ. 4442/2016 (ΦΔΚ 

Α'230), ηεο ππ' αξηζκ. 16228/2017 (ΦΔΚ Β'1723) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζε, ηεο 

ππ' αξηζκ. Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 (ΦΔΚ Β'2161) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο, 

θαζψο θαη δηαηάμεηο άιισλ λνκνζεηεκάησλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Γ.2 Η δξαζηεξηνπνίεζε κε αληηθείκελν θαληίλα ζε δεκφζηνπο ή δεκνηηθνχο ρψξνπο, 

θαζψο θαη σο ππαίζξηα πιαλφδηα δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4497/2017, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο εθδίδεηαη θαη ζεσξείηαη ε ζρεηηθή άδεηα 

επαγγεικαηία πσιεηή ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Γηα ηελ άζθεζε ηεο ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηαο (θαληίλα) εθαξκφδεηαη επίζεο ν λ.4442/2016 (ΦΔΚ Α'230), ε ππ' 

αξηζκ. 16228/2017 (ΦΔΚ Β'1723) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, ε ππ' αξηζκ. 

Τ1γ/Γ.Π/νηθ.47829/2017 (ΦΔΚ Β'2161) απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Τγείαο, θαζψο θαη 

δηαηάμεηο άιισλ λνκνζεηεκάησλ πνπ ηελ δηέπνπλ. 

 

24. Τοποθέηηζη παπαγυγϊν πυληηϊν ζε θέζειρ ςπαίθπιος ζηάζιμος εμποπίος. 

(άπθπο 41)  
 

Η αληηζηνίρηζε αδεηνχρσλ παξαγσγψλ πσιεηψλ - ζέζεσλ ππαίζξηνπ ζηάζηκνπ 

εκπνξίνπ γίλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνλ αξηζκφ αηηήζεσλ. Η νιηθή ή κεξηθή 

έγθξηζε αηηήκαηνο παξαγσγνχ αθνξά ζε δεηήκαηα φπσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

δξαζηεξηνπνίεζεο. 

 

25. Γιάθεζη έπγυν ηέσνηρ, καλλιηεσνημάηυν, σειποηεσνημάηυν, ειδϊν λαφκήρ 

ηέσνηρ (άπθπο 45) 
 

Α. Γηα ηελ αλαλέσζε ηεο δηνηθεηηθήο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ. 4497/2017 

«Γηάζεζε έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ, εηδψλ ιατθήο ηέρλεο» 

απαηηείηαη λα ζπληξέρνπλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο αλαλέσζεο νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο 

απηήο. Γηα ηελ αλαλέσζε πξνζθνκίδεηαη ην έληππν ηεο άδεηαο θαη ζρεηηθή ππεχζπλε 

δήισζε ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη φηη δελ έρεη πξνβεί ζε δηαθνπή εξγαζηψλ θαη φηη 

ζε θάζε πεξίπησζε ηζρχνπλ νη πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αιιαγή-πξνζζήθε ζηα πξνο δηάζεζε είδε, ν 

ελδηαθεξφκελνο εθδίδεη λέα βεβαίσζε απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε θνξείο πηζηνπνίεζεο 

θαζψο θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα ζηνηρεία ηεο παξ. 3Β, εάλ απαηηείηαη. 

 

Οη άδεηεο αλαλεψλνληαη κε δηάξθεηα απφ έλαλ (1) έσο δψδεθα (12) κήλεο γηα 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο. 

Αξκφδηα αξρή γηα ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο είλαη δήκνο, πνπ έρεη εθδψζεη ηελ άδεηα. 

 

Β. Αλαθνξηθά κε ηελ ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο θαηφρσλ αδεηψλ ππαίζξηνπ 

εκπνξίνπ κε αληηθείκελν ηελ δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο, θαιιηηερλεκάησλ, 

ρεηξνηερλεκάησλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο, αξκφδηα αξρή είλαη ν δήκνο, ζηνλ νπνίν 

αηηνχληαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο. 

 

Τθηζηάκελεο άδεηεο ππαίζξηνπ εκπνξίνπ κε αληηθείκελν ηελ δηάζεζε έξγσλ ηέρλεο, 

θαιιηηερλεκάησλ, ρεηξνηερλεκάησλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο ελαξκνλίδνληαη κε ηα 
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πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 45. Απφ ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 3, νη 

πθηζηάκελνη θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηνπ λ.4497/2017 αδεηνχρνη, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 45, δελ ππνρξενχληαη ζηελ έθδνζε λέαο βεβαίσζεο 

πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αιιαγή-

πξνζζήθε ζηα πξνο δηάζεζε είδε, επλφεην είλαη φηη ν ελδηαθεξφκελνο εθδίδεη λέα 

βεβαίσζε απφ ηνπο θαηά πεξίπησζε θνξείο πηζηνπνίεζεο. Ο αδεηνχρνο κε ηελ αίηεζή 

ηνπ πξνζθνκίδεη ηελ βεβαίσζε πηζηνπνίεζεο ηδίαο δεκηνπξγίαο, θαζψο θαη 

απνδεηθηηθφ δξαζηεξηνπνίεζεο απφ ην TAXIS πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3. Δθφζνλ 

εγθξηζεί ε αίηεζή ηνπ, δξαζηεξηνπνηείηαη γηα δηάξθεηα απφ έλαλ (1) έσο δψδεθα (12) 

κήλεο ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κε ηελ θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο θαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπ, ζην εμήο, αθνξά ζε αδεηνχρν ηνπ άξζξνπ 45 κε ρξήζε ηεο 

δηνηθεηηθήο άδεηαο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ. Μπνξεί λα επηηξαπεί ε δξαζηεξηνπνίεζή 

ηνπ ζε δήκν πέξαλ απηνχ πνπ αηηήζεθε αξρηθά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν δήκνο 

εγθξίλεη ην αίηεκα γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ρξνληθφ 

δηάζηεκα κε ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ δήκνπ αλαλέσζεο ηεο άδεηαο. 

Άδεηεο πνπ ηπρφλ αλαλεψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ λ. 4497/2017, 

αληηθαζηζηνχληαη απφ ηελ Αξρή πνπ ηηο αλαλέσζε, ζχκθσλα κε ηελ πξναλαθεξφκελε 

δηαδηθαζία.  

 

Γ. Γηα ηηο άδεηεο ηνπ άξζξνπ 45 δελ θαηαβάιιεηαη ην παξάβνιν ηνπ άξζξνπ 5, παξ. 3 

& 15 , παξ. 2. 

 

26. Πλανψδιο εμπψπιο (άπθπο 46, παπ. 2)  
 

Αλαθνξηθά κε ην πιεζπζκηαθφ θξηηήξην ησλ 5.000 θαηνίθσλ κφληκνπ πιεζπζκνχ 

άλσ ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε πιαλφδηνπ εκπνξίνπ, απηφ αθνξά ζε 

δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, θαη γηα ην ζχλνιν ησλ νληνηήησλ-νηθηζκψλ πνπ αλήθνπλ ζε 

απηέο. ε πεξίπησζε πνπ δελ πθίζηαληαη δεκνηηθέο θνηλφηεηεο, αιιά Γήκνο κε 

κφληκν πιεζπζκφ κέρξη 5.000 θαηνίθνπο, είηε Γήκνο πνπ θαηαιακβάλεη ηελ ζπλνιηθή 

έθηαζε λεζηνχ φπνπ δελ ππάξρνπλ δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο, δελ ηπγράλεη 

εθαξκνγήο ε δηάηαμε θαη θαηά ζπλέπεηα επηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ 

εκπνξίνπ. 

 

Άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ εκπνξίνπ (άξζξν 46 παξ.2) 

  

  
Δπηηξέπεηαη ε άζθεζε ππαίζξηνπ πιαλφδηνπ 

εκπνξίνπ ζε : 

1 

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο 

(έρνπλ πιεζπζκφ κέρξη 2.000 θαηνίθνπο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3852/2010) 

2 
Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο 

κε πιεζπζκφ κέρξη 5.000 θαηνίθνπο 

3 

Γήκνπο 

κε πιεζπζκφ κέρξη 5.000 θαηνίθνπο ζηνπο 

νπνίνπο δελ πθίζηαληαη Γεκνηηθέο & Σνπηθέο 
Κνηλφηεηεο, θαζψο θαη Γήκνπο-λεζηά ζηα νπνία 
δελ ππάξρνπλ Γεκνηηθέο & Σνπηθέο Κνηλφηεηεο 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/846
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
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Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΑΤΛΩΝΙΣΗ 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  

Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, Οξγάλσζεο θαη Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ Σνκέα Αλάπηπμεο 

Κ.Α.Α. ΜΑΛΟΤΝΗ ΒΑΙΛΙΚΗ 

 


