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        ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ 

               ΝΟΜΟ  ΠΕΛΛΑ 

           ΔΗΜΟ     ΑΛΜΩΠΘΑ                                                     

          ΣΜΗΜΑ  ΤΠΟΣΗΡΘΞΗ                                 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 
            ΠΟΛΘΣΘΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΘΟ:ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ 

 

      ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ηο Ππακηικό ηηρ ςνεδπίαζηρ απιθμ. 5/2018  ηηρ Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ 

Ζωήρ ηος  Δήμος  Αλμωπίαρ 

Αξηζκ. Απόθ.: 6/2018 ΘΕΜΑ 1o: Ειζήγηζη ππορ ηο Δημοηικό ςμβούλιο, 

ζσεηικά με ηον Κανονιζμό Λειηοςπγίαρ Λαϊκών Αγοπών 

ηος Δήμος Αλμωπίαρ ηος Σμήμαηορ Σοπικήρ  

Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ 

             

            ηελ Αξηδαία θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα, ζήκεξα 12 Νοεμβπίος 2018, 

εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 11.00΄ π.μ. ζπλεδξίαζε ε Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο ηνπ 

Δήκνπ Αικσπίαο, ύζηεξα από έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Επηηξνπήο, κε 

αξηζκό 23677/08-11-2018, πνπ δόζεθε ζην θάζε κέινο ρσξηζηά, ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 75 ηνπ ν.3852/10.  

 Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ 

επηά (7) κειώλ ήηαλ παξόληα ηέζζεξα (4), δειαδή: 

 ΠΑΡΟΝΣΕ   ΑΠΟΝΣΕ 

1. Μπίλνο  Δεκήηξηνο  (Δήκαξρνο σο 

Πξόεδξνο Ε.Π.Ζ.) 

   1. Σζηκηζηξίδεο Γεώξγηνο  (Μέινο 

ηεο Ε.Π.Ζ.)  

2. Γνύδεο Γεώξγηνο (Μέινο ηεο Ε.Π.Ζ.) 

 

    2.  Μπάηζεο Υξήζηνο (Μέινο ηεο 

Ε.Π.Ζ.) 

3. Γεσξγίνπ Υξήζηνο (Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο)  

     3.  αββίδεο Γεώξγηνο  (Μέινο ηεο 

Ε.Π.Ζ.)  

4.  Ρώζζεο Θσάλλεο(Αλαπιεξσκαηηθό 

κέινο) 

    4. Παξνύηνγινπ Νηθόιανο 

(Αληηπξόεδξνο ηεο Ε.Π.Ζ.)  

      5. Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο 

(Μέινο ηεο Ε.Π.Ζ.) 

    (πνπ  δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ 

θαη θιήζεθαλ λόκηκα) 

  

          

           ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ.Θληδεκπαηδάθε 

Δήκεηξα,   γηα ηελ ηήξεζε ησλ Πξαθηηθώλ.  Επίζεο ζηε  ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε 

θα Μαθξπγηάλλε Πνιπμέλε (πξντζηάκελε ηνπ ηκήκαηνο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο 

Αλάπηπμεο) , ρσξίο δηθαίσκα  ςήθνπ ζηελ Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο.  
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           Ο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Πνηόηεηαο Ζσήο θ. Μπίλνο Δεκήηξηνο, θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, είπε 

ηα παξαθάησ: 

            Από ην  γξαθείν Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρύζκηζεο Εκπνξηθώλ Δξαζηεξηνηήησλ  

ηνπ Σκήκαηνο  Σνπηθήο & Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο εζηάιε ε αξηζκ. πξση. 

23638/08-11-2018 εηζήγεζε , ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

        
Θϋμα: Ειςόγηςη του Σμόματοσ Σοπικόσ Οικονομικόσ Ανϊπτυξησ προσ την 

Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ ςχετικϊ με τον Κανονιςμό Λειτουργύασ 
Λαώκών Αγορών Δόμου Αλμωπύασ 

 

Έχοντασ υπόψη: 

 Σισ διατϊξεισ του ν. 3852/10, ϊρθρ.73, ςχετικϊ με την Ειςόγηςη τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ 
Ζωόσ για ϋγκριςη από το Δημοτικό υμβούλιο. 

 Σισ διατϊξεισ του ν. 3463/06 
 Σισδιατϊξεισ του ν.4497/2017, όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ με τισ τροποποιόςεισ και τισ 

ςχετικϋσ Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ και εγκυκλύουσ 
 Σο Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΥΕΚ 171/58 τεύχοσ Α): «Περύ κωδικοποιόςεωσ εισ ενιαύον 

κεύμενο νόμου των ιςχυουςών διατϊξεων περύ των προςόδων των Δόμων και 
Κοινοτότων» 

 Σον Ν. 1080/80, ϊρθρο 3: «Σϋλοσ χρόςεωσ πεζοδρομύων, πλατειών και λοιπών 
κοινοχρόςτων χώρων», 

 Σην απόφαςη Δ. Αλμωπύασ που αφορϊ τον Κανονιςμό Τπηρεςύασ Καθαριότητασ όπωσ 
αυτόσ ιςχύει κϊθε φορϊ 

 Σισ εκϊςτοτε Αποφϊςεισ Δημοτικού υμβουλύου ςύμφωνα με τισ οπούεσ καθορύζονται τα 
τμόματα κοινοχρόςτων χώρων που παραχωρούνται ςε χρόςη και τα τϋλη χρόςησ τουσ 
αντύςτοιχα. 

 Οι αποφϊςεισ των  Σ. των κοινοτότων Προμϊχων (2/2018), Υιλώτειασ (1/2018), 
Αρχαγγϋλου (2/2018), Ξιφιανόσ (2/2018) , Πολυκϊρπησ (2/2018), Αψϊλου (2/2018), 
Λουτρακύου (1/2018) και τησ ΔΕ Εξαπλατϊνου (3/2018) και τισ τυχόν τροποποιόςεισ 
τουσ, ςχετικϊ με τη διατόρηςη όλων των υπαρχόντων ςτοιχεύων των λαώκών που 
λειτουργούν ςτα διοικητικϊ όρια των Κοινοτότων τουσ. 

 Σο με αριθ. 6437/18 ϋγγραφο ΣΣΟΑ και το με αριθ. 7919/18 ϋγγραφο του ΣΣΤ, ςχετικϊ με 
τη μη δυνατότητα ςύνταξησ τοπογραφικών διαγραμμϊτων των λαώκών αγορών τόςο 
λόγω φόρτου εργαςύασ όςο και ϋλλειψησ ςχετικόσ ειδικότητασ (Σοπογρϊφου Μηχανικού). 

 Σο με αριθ. 7645/3-4-2018 ϋγγραφο τησ Ομοςπονδύασ υλλόγων Παραγωγών Λαώκών 
Αγορών Κεντρ. & Δυτ.Μακεδονύασ-Θεςςαλύασ-Θρϊκησ ςχετικϊ με την ςυνεύςπραξη 
ςυνδρομόσ υπϋρ τησ Ομοςπονδύασ από τισ υπηρεςύεσ του Δόμου και η ςχετικό απϊντηςη 
του ΣΣΟΑ. 

 Τ/Δ πωλητών λαώκών αγορών του Δόμου Αλμωπύασ ςχετικϊ με τη μη εγγραφό τουσ ςε  
κϊποιο ςυνδικαλιςτικό όργανο, καθώσ ενώ ζητόθηκε ουδϋποτε απεςτϊλη προσ την 
υπηρεςύα μασ κατϊςταςη με τα μϋλη των ωματεύων προκειμϋνου να δρομολογηθεύ η 
ςυνεύςπραξη των αντύςτοιχων ςυνδρομών. 

 Αιτόματα πωλητών λαώκών αγορών ςχετικϊ με θϋματα που τουσ αφορούν (κυρύωσ 
δυνατότητα επϋκταςησ των πϊγκων τουσ) 

 

       ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 
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Εντόσ ϋξι (6) μηνών από την ϋναρξη ιςχύοσ του ϊρθρου 29 Ν.4497/17 (ημ. ϋναρξησ 
ιςχύοσ:13.11.2017)  οι φορεύσ λειτουργύασ των λαώκών αγορών 
ςυντϊςςουν Κανονιςμό Λειτουργύασ και τοπογραφικό διϊγραμμα για κϊθε λαώκό 
αγορϊ που λειτουργεύ ςτα διοικητικϊ τουσ όρια, ςτο οπούο απεικονύζονται τα όρια που 
αυτό καταλαμβϊνει, οι θϋςεισ που καλύπτουν οι παραγωγού και επαγγελματύεσ με 
αρύθμηςη και ςυνακόλουθα το αντικεύμενο εκμετϊλλευςησ κϊθε πϊγκου και οι κενϋσ 
θϋςεισ. Σα εν λόγω διαγρϊμματα, εκτόσ τησ υποχρϋωςησ τησ παραγρϊφου 1 του 
ϊρθρου 27, τα αποςτϋλλουν ςτισ Γενικϋσ Διευθύνςεισ Ανϊπτυξησ των οικεύων 
Περιφερειών. (παρ. 3 ϊρθρο 29 Ν.4497/17).  
Η Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ, ςυζητϊ ςχετικϊ με τον Κανονιςμό των Λαώκών και 
ειςηγεύται ςτο Δημοτικό υμβούλιο την ϋγκριςη του Κανονιςμού. Η απόφαςη του 
Δημοτικού υμβουλύου δημοςιεύεται ςτο δημοτικό κατϊςτημα, ςε εφημερύδεσ του 
Δόμου και ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου ενώ αναρτϊται ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ. Η Απόφαςη 
αποςτϋλλεται για ϋλεγχο νομιμότητασ από την Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη (ϊρθρο 225 
Ν.3852/2010). 
Γενικϊ, οι λαώκϋσ αγορϋσ λειτουργούν από Δευτϋρα ϋωσ αββϊτο εκτόσ των επύςημων 
εθνικών ό τοπικών αργιών. ε περύπτωςη που η ημϋρα λειτουργύασ μύασ λαώκόσ 
αγορϊσ εύναι εθνικό ό τοπικό αργύα, μπορεύ να μεταφερθεύ ϋκτακτα η ημϋρα 
λειτουργύασ τησ με τη ςύμφωνη γνώμη τησ οικεύασ επιτροπόσ λαώκών αγορών και του 
οικεύου δόμου. 
Κϊθε φορϋασ λειτουργύασ λαώκόσ αγορϊσ φροντύζει για: 
α. την προςβαςιμότητα και την αςφϊλεια των διερχόμενων πωλητών και καταναλωτών, 
β. την καθαριότητα του χώρου κατϊ τη διϊρκεια και μετϊ το πϋρασ τησ λειτουργύασ τησ 
λαώκόσ αγορϊσ, καθώσ και την τόρηςη των κανόνων υγιεινόσ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτο ϊρθρο 13 τησ Τ1γ/Γ.Π/οικ.47829/ 21.6.2017 απόφαςησ του Τπουργού Τγεύασ, 
γ. την τόρηςη των κανόνων για την τοποθϋτηςη πωλητών ςτη λαώκό αγορϊ και γενικότερα 
για την εύρυθμη λειτουργύα τησ αγορϊσ, 
δ. την ανϊρτηςη ςτην ιςτοςελύδα του τοπογραφικού διαγρϊμματοσ κϊθε λαώκόσ αγορϊσ, που 
λειτουργεύ ςτα διοικητικϊ του όρια, ςτο οπούο απεικονύζονται οι θϋςεισ και αναγρϊφονται οι 
πωλητϋσ που τισ καταλαμβϊνουν, καθώσ επύςησ και οι κενϋσ θϋςεισ. (παρ. 1 ϊρθρο 27 
Ν.4497/17) 

 

ε κϊθε λαώκό αγορϊ η αναλογύα βιομηχανικών ειδών τησ Κατηγορύασ Ε' (ενδύματα, 
υποδόματα, κ.α.) ςε ςχϋςη με τα πρωτογενό προώόντα γησ και θϊλαςςασ δεν επιτρϋπεται 
να διαφοροποιεύ το χαρακτόρα τησ αγορϊσ, ο οπούοσ ςυνύςταται ςτην προμόθεια του 
καταναλωτικού κοινού κυρύωσ με αγροδιατροφικϊ προώόντα. Οι φορεύσ λειτουργύασ 
λαώκών αγορών μεριμνούν για τη διαφύλαξη του χαρακτόρα τησ αγορϊσ. (παρ. 2 ϊρθρο 
30 Ν.4497/17) 
  
Ενϋργειεσ φορϋων 

 Με ευθύνη του φορϋα λειτουργύασ, ςε κϊθε λαώκό αγορϊ τοποθετεύται περύπτερο (κιόςκι) 
ςτο οπούο αναρτϊται η κϊτοψη τησ λαώκόσ αγορϊσ, ςτην οπούα εμφανύζονται οι τομεύσ κατ' 
εύδοσ προώόντων. Σοποθετούνται, επύςησ, δελτύα και κυτύο παραπόνων. (παρ. 2 ϊρθρο 27 
Ν.4497/17)  

 Κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ τησ λαώκόσ αγορϊσ, υπϊλληλοσ του φορϋα λειτουργύασ, τον 
οπούο ορύζει ο Δόμαρχοσ, ελϋγχει το χώρο τησ λαώκόσ αγορϊσ και μεριμνϊ για την εύρυθμη 
λειτουργύα τησ. Ο υπϊλληλοσ αυτόσ ορύζεται για θητεύα ϋξι (6) μηνών και μετϊ τη λόξη τησ 
θητεύασ του αντικαθύςταται από ϊλλον. Για τη διευθϋτηςη θεμϊτων που προκύπτουν κατϊ 
τη λειτουργύα τησ λαώκόσ αγορϊσ, ο εν λόγω υπϊλληλοσ ςυνεργϊζεται με 
ϋναν εκπρόςωπο των παραγωγών και ϋναν των επαγγελματιών πωλητών, τουσ οπούουσ 
προτεύνουν τα οικεύα ςωματεύα. (παρ. 3 ϊρθρο 27 Ν.4497/17). 
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 Προσ διευκόλυνςη των δευτεροβϊθμιων ςυνδικαλιςτικών οργϊνων (ομοςπονδύεσ) των 
πωλητών λαώκών αγορών, πϋραν του ημερόςιου τϋλουσ, ςυνειςπρϊττεται και ςυνδρομό 
υπϋρ των οργϊνων αυτών. (παρ. 8 ϊρθρο 36 Ν.4497/17). Σο ποςό τησ 
ςυνδρομόσ δεν αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο ό ανταποδοτικό τϋλοσ ό ϋςοδο του φορϋα 
λειτουργύασ, δεν αποτελεύ κλϊςμα και ειςπρϊττεται πϋραν του ημερόςιου 
τϋλουσ. (παρ. 8 ϊρθρο 36 Ν.4497/17). Η απόδοςό του ςτισ δικαιούχεσ οργανώςεισ γύνεται 
με ςεβαςμό ςτην ανεξαρτηςύα τουσ από τουσ φορεύσ λειτουργύασ. (παρ. 8 ϊρθρο 36 
Ν.4497/17) 

  
Έωσ την πρώτη εβδομϊδα του Δεκεμβρύου, εκϊςτου ϋτουσ, με ιςχύ το επόμενο ϋτοσ, οι 
ενδιαφερόμενεσ ςυνδικαλιςτικϋσ οργανώςεισ, εφόςον το επιθυμούν, καταθϋτουν ςτουσ 
φορεύσ λειτουργύασ αύτηςη για την εφαρμογό του προηγούμενου εδαφύου, ςτην οπούα 
περιλαμβϊνεται η απόφαςη του αρμοδύου οργϊνου, ςύμφωνα με το καταςτατικό τησ 
οργϊνωςησ για το ύψοσ τησ ςυνδρομόσ, ο κατϊλογοσ των πρωτοβϊθμιων φορϋων - μελών 
τουσ και οι λαώκϋσ αγορϋσ ςτισ οπούεσ δραςτηριοποιούνται τα πρωτοβϊθμια αυτϊ 
όργανα. (παρ. 8 ϊρθρο 36 Ν.4497/17) 
  
Σο ποςό τησ ςυνδρομόσ, που ειςπρϊττεται με τη διαδικαςύα τησ παγρϊφου 8 του ϊρθρου 
36 του Ν.4497/17, δεν μπορεύ να υπερβαύνει το 5% του ημερόςιου ανταποδοτικού 
τϋλουσ. (παρ. 8 ϊρθρο 36 Ν.4497/17) 

  
Οι πωλητϋσ που δεν εύναι μϋλη πρωτοβϊθμιων ςωματεύων-μελών των ομοςπονδιών, 
με αύτηςό τουσ ςτο φορϋα λειτουργύασ, απαλλϊςςονται από την καταβολό τησ ςυνδρομόσ 
αυτόσ. (παρ. 8 ϊρθρο 36 Ν.4497/17). 
 
το γραφεύο τησ υπηρεςύασ μασ ϋχουν κατατεθεύ υπεύθυνεσ δηλώςεισ πωλητών των 
λαώκών αγορών , με τισ οπούεσ δηλώνουν υπεύθυνα τη μη ςυμμετοχό τουσ ςε κϊποιο 
ςυνδικαλιςτικό όργανο. 
 
Κλεύνοντασ την παρούςα ειςόγηςη, ςασ διαβιβϊζουμε αιτόματα πωλητών ςχετικϊ με την 
επϋκταςη των μϋτρων που κατϋχουν (η πλειοψηφύα τουσ αφορϊ επαγγελματύεσ) ό τη 
διατόρηςη των θϋςεων που κατϋχουν ςόμερα. Πϊγιο αύτημα των πωλητών εύναι η 
παρουςύα υπαλλόλου του Δόμου ςτισ λαώκϋσ προσ διευκόλυνςη αποπληρωμόσ του 
ημερόςιου τϋλουσ.  

 
Η προώςταμϋνη του Σμόματοσ 

Μακρυγιϊννη Πολυξϋνη 
 

                ΚΚ ΑΑ ΝΝ ΟΟ ΝΝ ΙΙ  ΜΜ ΟΟ      ΛΛ ΕΕ ΙΙ ΣΣ ΟΟ ΤΤ ΡΡ ΓΓ ΙΙ ΑΑ      ΛΛ ΑΑ ΪΪ ΚΚ ΩΩ ΝΝ     ΑΑ ΓΓ ΟΟ ΡΡ ΩΩ ΝΝ     ΔΔ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΤΤ   ΑΑ ΛΛ ΜΜ ΩΩ ΠΠ ΙΙ ΑΑ   

 
 

Άρθρο 1 
κοπόσ του παρόντοσ κανονιςμού 

 
κοπόσ τησ ςύνταξησ  του Κανονιςμού Λειτουργύασ των Λαώκών Αγορών του Δόμου 
Αλμωπύασ εύναι η ανϊγκη εξαςφϊλιςησ τησ εύρυθμησ  λειτουργύασ  των υπαρχόντων 
λαώκών αγορών, η  προςταςύα του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργύα των 
απαραύτητων προώποθϋςεων για την δραςτηριοπούηςη όλων των παραγωγικών 
δυνϊμεων του τόπου, που θα ςυμβϊλλουν ςτον υγιό ανταγωνιςμό. 
 

Άρθρο 2 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-36-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-36-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-36-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-36-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-36-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-36-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-36-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-2/
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Ιςχύουςα νομοθεςύα 

 Οι διατϊξεισ του ν. 3852/10 
 Οι διατϊξεισ του ν. 3463/06 
 Οι διατϊξεισ του ν.4497/2017, όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ με τισ τροποποιόςεισ και τισ 

ςχετικϋσ Τπουργικϋσ Αποφϊςεισ και εγκυκλύουσ 
 Σο Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΥΕΚ 171/58 τεύχοσ Α): «Περύ κωδικοποιόςεωσ εισ ενιαύον 

κεύμενο νόμου των ιςχυουςών διατϊξεων περύ των προςόδων των Δόμων και 
Κοινοτότων» 

 Ν. 1080/80, ϊρθρο 3: «Σϋλοσ χρόςεωσ πεζοδρομύων, πλατειών και λοιπών κοινοχρόςτων 
χώρων», 

 Σισ εκϊςτοτε γενικϋσ διατϊξεισ τησ ενωςιακόσ περύ τροφύμων νομοθεςύασ, τισ ςχετικϋσ 
κατϊ περύπτωςη προώόντοσ διατϊξεισ τησ ειδικόσ εθνικόσ και ενωςιακόσ νομοθεςύασ,  του 
Κώδικα Σροφύμων και Ποτών, τουσ Κανόνεσ Διακύνηςησ και Εμπορύασ Προώόντων και 
Παροχόσ Τπηρεςιών , τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ κτηνιατρικόσ νομοθεςύασ, και τισ 
ιςχύουςεσ υγειονομικϋσ και λοιπϋσ διατϊξεισ 

 Η απόφαςη Δ.  Αλμωπύασ που αφορϊ τον Κανονιςμό Τπηρεςύασ Καθαριότητασ όπωσ 
αυτόσ ιςχύει κϊθε φορϊ 

 Σισ εκϊςτοτε Αποφϊςεισ Δημοτικού υμβουλύου ςύμφωνα με τισ οπούεσ καθορύζονται τα 
τμόματα κοινοχρόςτων χώρων που παραχωρούνται ςε χρόςη και τα τϋλη χρόςησ τουσ 
αντύςτοιχα. 

 Οι αποφϊςεισ των  Σ. των κοινοτότων Προμϊχων (2/2018), Υιλώτειασ (1/2018), 
Αρχαγγϋλου (2/2018), Ξιφιανόσ (2/2018) , Πολυκϊρπησ (2/2018), Αψϊλου (2/2018), 
Λουτρακύου (1/2018) και τησ ΔΕ Εξαπλατϊνου (3/2018) και τισ τυχόν τροποποιόςεισ 
τουσ. 

 
Άρθρο 3 
Οριςμού 

1. «Τπαύθριο εμπόριο»: η εμπορικό δραςτηριότητα που αςκεύται ςε ανοικτό χώρο, όπωσ η 
πώληςη προώόντων ςε λαώκϋσ και λοιπϋσ οργανωμϋνεσ υπαύθριεσ αγορϋσ, καθώσ και το 
πλανόδιο εμπόριο. 

2. «Λαώκό αγορϊ»: η υπαύθρια, μετακινούμενη, οργανωμϋνη αγορϊ, ςτην οπούα 
δραςτηριοποιούνται παραγωγού πρωτογενών και μεταποιημϋνων προώόντων οικοτεχνύασ, 
καθώσ και επαγγελματύεσ πωλητϋσ για τη διϊθεςη κυρύωσ πρωτογενών, αλλϊ και 
βιομηχανικών ειδών. 

3. «Υορϋασ λειτουργύασ»: ο φορϋασ που εύναι αρμόδιοσ για την οργϊνωςη και την εύρυθμη 
λειτουργύα λαώκόσ ό ϊλλησ οργανωμϋνησ αγορϊσ και που επιλαμβϊνεται κϊθε θϋματοσ που 
ανακύπτει, όςον αφορϊ τόςο τη λειτουργύα τησ εν γϋνει, όςο και τη δραςτηριοπούηςη των 
πωλητών ςε αυτό. Για τισ λαώκϋσ αγορϋσ τησ επικρϊτειασ, πλην τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ 
και τησ Μητροπολιτικόσ Ενότητασ Θεςςαλονύκησ, αρμόδιοσ φορϋασ ορύζεται ο δόμοσ, 
εντόσ των γεωγραφικών ορύων του οπούου λειτουργεύ η αγορϊ. 

4. «Παραγωγόσ πωλητόσ υπαύθριου εμπορύου»: ο παραγωγόσ, ο οπούοσ δραςτηριοποιεύται 
ςτο υπαύθριο εμπόριο και διαθϋτει προώόντα αποκλειςτικϊ ιδύασ παραγωγόσ. 

5. «Επαγγελματύασ πωλητόσ υπαύθριου εμπορύου»: το φυςικό πρόςωπο, το οπούο 
δραςτηριοποιεύται ςτο υπαύθριο εμπόριο, διαθϋτοντασ τα εύδη του ϊρθρου 17 του 
Ν.4497/17, τα οπούα δεν προϋρχονται από ιδύα παραγωγό. 

6. «Μεταπούηςη»: η ενϋργεια με την οπούα τροποποιεύται ουςιαςτικϊ το αρχικό προώόν, 
ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ θερμικόσ επεξεργαςύασ, του καπνύςματοσ, του αλατύςματοσ, 
τησ ωρύμανςησ, τησ αποξόρανςησ, του μαριναρύςματοσ, τησ εκχύλιςησ, τησ εξώθηςησ ό 
ςυνδυαςμού αυτών των μεθόδων. 

7. «Μεταποιημϋνα προώόντα»: τα τρόφιμα που προϋρχονται από τη μεταπούηςη μη 
μεταποιημϋνων προώόντων. Σα προώόντα αυτϊ εύναι δυνατό να περιϋχουν ςυςτατικϊ τα 
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οπούα εύναι αναγκαύα για την παραςκευό τουσ ό τα οπούα τουσ προςδύδουν ιδιαύτερα 
χαρακτηριςτικϊ. 

8. «Αγροτικϊ προώόντα»: τα προώόντα του εδϊφουσ, τησ κτηνοτροφύασ, τησ πτηνοτροφύασ, 
τησ μελιςςοκομύασ, τησ θαλϊςςιασ αλιεύασ, τησ ςπογγαλιεύασ, τησ οςτρακαλιεύασ, τησ 
αλιεύασ εςωτερικών υδϊτων, τησ υδατοκαλλιϋργειασ, τησ δαςοπονύασ, τησ 
θηραματοπονύασ και των κϊθε εύδουσ εκτροφών, τα προώόντα που προϋρχονται από το 
πρώτο ςτϊδιο επεξεργαςύασ ό μεταπούηςησ αυτών, καθώσ και κϊθε ϊλλο προώόν που 
προϋρχεται από την αγροτικό εν γϋνει δραςτηριότητα. 

9. «Απόδοςη θϋςησ»: η διαδικαςύα απόδοςησ ςυγκεκριμϋνησ, οριοθετημϋνησ και αριθμημϋνησ 
θϋςησ ςε δικαιούχο πωλητό μύασ ςυγκεκριμϋνησ λαώκόσ αγορϊσ. 

10. «Βελτύωςη θϋςησ»: νοεύται ωσ η διαδικαςύα κατϊ την οπούα ϋνασ ό περιςςότεροι πωλητϋσ, 
επιθυμούν να αλλϊξουν θϋςη εντόσ ςυγκεκριμϋνησ λαώκόσ αγορϊσ. 

11. «Κατανομό - τοποθϋτηςη»: η διαδικαςύα ςτελϋχωςησ των λαώκών αγορών με πωλητϋσ, 
ανεξϊρτητα από την ιδιότητϊ τουσ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ύςταςη και Λειτουργύα Λαώκών Αγορών 
 

το Δόμο Αλμωπύασ λειτουργούν ςε ςυγκεκριμϋνεσ μϋρεσ οι παρακϊτω λαώκϋσ αγορϋσ, η ςυνϋχιςη 
τησ λειτουργύασ των οπούων εγκρύθηκε με τισ ςχετικϋσ αποφϊςεισ των Σοπικών Κοινοτότων και 
Δημοτικών Ενοτότων ωσ εξόσ: 
 
Δημοτικό Ενότητα  Αριδαύασ: 
 ημϋρα  Πϋμπτη, Αριθμόσ θϋςεων 180 
 
-επύ τησ οδού Καπετϊν Γαρϋφη από το Α΄ Δημοτικό χολεύο  ϋωσ  την Κεντρικό Πλατεύα   
-Επύ τησ Κεντρικόσ Πλατεύασ από την Καπετϊν Γαρϋφη ϋωσ την οδό Κύπρου  
-Επύ  τησ οδού Λοχ. Παςςιϊ από την Κεντρικό Πλατεύα  ϋωσ την Λεωφ. Ανούξεωσ  
-Επύ τησ οδού Νικολ. Παπαδόπουλου από την οδό Κολοκοτρώνη  ϋωσ την οδό      
 Κύπρου  
-Επύ τησ οδού Κολοκοτρώνη από την οδό Λοχ. Παςςιϊ ϋωσ την Αθαν. Διϊκου  
 
Σοπικό Κοινότητα Αψϊλου  
ημϋρα Δευτϋρα, Αριθμόσ θϋςεων: 40 
ςτον χώρο που εκτεύνεται 
- από την οικύα Θεοδωρύδη υμεών μϋχρι την οικύα Σςαβδαρύδη Αλϋξανδρου (δρόμοσ κϊθετοσ 
ςτην κεντρικό οδό)  
- επύ τησ κεντρικόσ οδού εντόσ του οικιςμού, από το κτύριο τησ πρώην κοινότητασ μϋχρι την οικύα 
του Καρυπύδη Φριςτόφορου.  
- από την οικύα Θεοδωρύδη υμεών μϋχρι την οικύα του Θεοδωρύδη Ιορδϊνη  
 
Σοπικό Κοινότητα Προμϊχων 
ημϋρα Σετϊρτη, Αριθμόσ θϋςεων: 60 
επύ τησ Κεντρικόσ Πλατεύασ 
 
Σοπικό Κοινότητα Πολυκϊρπησ 
ημϋρα Παραςκευό, Αριθμόσ θϋςεων: 40 
ςτο χώρο επύ τησ οδού που βρύςκεται παρϊλληλα με το ποτϊμι: 
- από την οικύα Σεκκϋ Νικόλαου ϋωσ τον Υούρνο Φατζηγεωργύου και 
- από τον φούρνο Φατζηγεωργύου ϋωσ την οικύα Σαγλαρτζό (τϋλοσ ιερού Ναού).  
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Σοπικό Κοινότητα Λουτρακύου 
ημϋρα ϊββατο, Αριθμόσ θϋςεων 50 
ςτο χώρο από την οικύα των κ. πρύτα Ιωϊννη και Νούςκα Καλλύνικου (από το ϊγαλμα του 
Καπετϊν Γαρϋφι ςιντριβϊνι κεντρικό εύςοδο Δημοτικού χολεύου) ωσ την οικύα των κ. Λιςύτςκα 
Κων/νου και Παςόη Ειρόνησ. 
  
Δημοτικό Ενότητα  Εξαπλατϊνου,  
ημϋρα Σρύτη, Αριθμόσ θϋςεων: 75 
ςτον χώρο:  
- επύ τησ λεωφόρου Μ. Αλεξϊνδρου, από την οικύα του  αποβιώςαντοσ Καγιϊ Ιορδϊνη αρ. 22 ϋωσ 
την Κεντρικό Πλατεύα Δημοκρατύασ  
-  επύ τησ οδού Φρυςοςτόμου μύρνησ από την Κεντρικό Πλατεύα Δημοκρατύασ ϋωσ τον Ιερό Ναό 
Αγύου Γεωργύου αρ. 17.   
- επύ τησ 25ησ Μαρτύου, από το κατϊςτημα του κ. Φατζηχριςτοδούλου Γ. μϋχρι την οικύα τησ κασ 
Λόικου.  
- επύ τησ οδού Κολοκοτρώνη, από το πρώην Αςτυνομικό ταθμό μϋχρι την αρχό τησ οικύασ του 
Φαλκύδη Λ.  
-επύ τησ οδού Π. Πατρών Γερμανού, από την οικύα του κ. Καρπούζη Φ. μϋχρι το τϋλοσ τησ αύθουςασ 
του Ιερού Ναού Εξαπλατϊνου  
 
Σοπικό Κοινότητα Αρχαγγϋλου 
ημϋρα Σετϊρτη,  Αριθμόσ θϋςεων: 25 
επύ τησ Κεντρικόσ Πλατεύασ.  
 
Σοπικό Κοινότητα Υιλώτειασ 
ημϋρα Παραςκευό, Αριθμόσ θϋςεων: 20 
ςτον χώρο: 
- επύ τησ κεντρικόσ οδού μπροςτϊ ςτο κοινοτικό κατϊςτημα  
- ςτον κϊθετο δρόμο προσ την κοινότητα από το καφενεύο Δολαπτςό ϋωσ την οικύα κ. Γαώτςη.  
 
Σοπικό Κοινότητα Ξιφιανόσ 
ημϋρα ϊββατο, Αριθμόσ θϋςεων: 20 
ςτον χώρο επύ του κεντρικού δρόμου του οικιςμού, από την οικύα του Νικολαώδη Μιχαόλ μϋχρι την 
οικύα του Κιρπατςϊ Κωναςταντύνου.  
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Ίδρυςη/ κατϊργηςη, επϋκταςη και μετακύνηςη Λαώκών Αγορών 

 
Η ύδρυςη νϋων λαώκών αγορών (καθώσ και η κατϊργηςη) θα πραγματοποιεύται με απόφαςη του 
Περιφερειακού υμβουλύου, ύςτερα από πρόταςη του Δημοτικού υμβουλύου, γνωμοδότηςη τησ 
οικεύασ Επιτροπόσ Λαώκών Αγορών και τησ αρμόδιασ αςτυνομικόσ αρχόσ για τισ κυκλοφοριακϋσ 
επιπτώςεισ (αρθ. 29, ν.4497/17 όπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθ.14, παρ.5,ν.4541/18). 
την ςχετικό απόφαςη ύδρυςησ: 

 οριοθετεύται ο ακριβόσ χώροσ λειτουργύασ τησ,  
 ο αριθμόσ των θϋςεων αυτόσ για παραγωγούσ και επαγγελματύεσ πωλητϋσ και  
 οι κατηγορύεσ των αδειών ανϊ αντικεύμενο εκμετϊλλευςησ.  

Επιπλϋον  η απόφαςη ςυνοδεύεται από αύτημα για κϊλυψη των νϋων θϋςεων.  ε κϊθε νϋα λαώκό 
αγορϊ η αναλογύα των θϋςεων παραγωγών προσ επαγγελματύεσ θα εύναι 1 προσ 1.  
 

ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ η ανϊγκη  μετακύνηςησ τησ λαώκόσ αγορϊσ, εύτε προςωρινϊ λόγω 
ϋργων ό ϊλλων παρεμβϊςεων που θα προκύψουν από τον επιχειρηςιακό προγραμματιςμό του 
Δόμου, εύτε οριςτικό μετακύνηςη για τουσ λόγουσ και τουσ ςκοπούσ που θα προςδιοριςτούν,  αυτό 
θα πραγματοποιεύται με απόφαςη των αρμόδιων υπηρεςιών του δόμου ύςτερα από ςύμφωνη 
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γνώμη τησ Επιτροπόσ Λαώκών Αγορών του ϊρθρου 28, του ν.4497/17. Οι πωλητϋσ υποχρεούνται 

να ςυμμορφωθούν αδιαμαρτύρητα και ϊμεςα.  
      

 

ΑΡΘΡΟ 6 
Πλαύςιο λειτουργύασ  

 
Οι ώρεσ και οι ημϋρεσ λειτουργύασ τησ Λαώκόσ Αγορϊσ Αριδαύασ καθορύζονται ωσ 
εξόσ: 
 
Α. Για την χειμερινό περύοδο από 07.30 π.μ. ϋωσ τισ 14.30 μ.μ.  
Β. Για την θερινό περύοδο από 07.00 π.μ. ϋωσ τισ 14.30 μ.μ.  
 
Η προςϋλευςη των πωλητών – εκθετών (επαγγελματιών – παραγωγών) ςτουσ χώρουσ τησ λαώκόσ 
αγορϊσ προκειμϋνου να αςκόςουν την επαγγελματικό τουσ δραςτηριότητα, να μεταφϋρουν 
πϊγκουσ, εργαλεύα και τα εμπορεύματϊ τουσ, θα γύνεται δύο (2) ώρεσ το πολύ νωρύτερα από την 
ϋναρξη λειτουργύασ λειτουργύασ τησ λαώκόσ αγορϊσ και η αποχώρηςό τουσ θα γύνεται δύο (2) ώρεσ 
το πολύ αργότερα από την ώρα λόξησ τησ λαώκόσ αγορϊσ.    

   
Οι ώρεσ και οι ημϋρεσ λειτουργύασ των Λαώκών Αγορών των Σοπικών Κοινοτότων 
καθορύζονται ωσ εξόσ:  
 
Α. Για την χειμερινό περύοδο από 07.30 π.μ. ϋωσ τισ 13.00 μ.μ.  
Β. Για την θερινό περύοδο από 07.00 π.μ. ϋωσ τισ 13.00 μ.μ.  
Η προςϋλευςη των πωλητών – εκθετών (επαγγελματιών – παραγωγών) ςτουσ χώρουσ τησ λαώκόσ 
αγορϊσ προκειμϋνου να αςκόςουν την επαγγελματικό τουσ δραςτηριότητα, να μεταφϋρουν 
πϊγκουσ, εργαλεύα και τα εμπορεύματϊ τουσ, θα γύνεται μιϊμιςη (1,5) ώρα το πολύ νωρύτερα από 
την ϋναρξη λειτουργύασ λειτουργύασ τησ λαώκόσ αγορϊσ και η αποχώρηςό τουσ θα γύνεται μύα (1) 
ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λόξησ τησ λαώκόσ αγορϊσ.      
 

Οι ώρεσ και οι ημϋρεσ λειτουργύασ τησ λαώκόσ αγορϊσ τησ Σοπικόσ Κοινότητασ 
Λουτρακύου καθορύζεται ωσ εξόσ:  
 
Α. Για την χειμερινό περύοδο από 14.00 μ.μ. ϋωσ τισ 20.00 μ.μ.  
Β. Για την θερινό περύοδο από 16.00 μ.μ. ϋωσ τισ 21.00 μ.μ.  
Η προςϋλευςη των πωλητών – εκθετών (επαγγελματιών – παραγωγών) ςτουσ χώρουσ τησ λαώκόσ 
αγορϊσ προκειμϋνου να αςκόςουν την επαγγελματικό τουσ δραςτηριότητα, να μεταφϋρουν 
πϊγκουσ, εργαλεύα και τα εμπορεύματϊ τουσ, θα γύνεται μιϊμιςη (1,5) ώρα το πολύ νωρύτερα από 
την ϋναρξη λειτουργύασ τησ λαώκόσ αγορϊσ και η αποχώρηςό τουσ θα γύνεται μύα (1) ώρα το πολύ 
αργότερα από την ώρα λόξησ τησ λαώκόσ αγορϊσ.   
 

Οι ημϋρεσ λειτουργύασ των λαώκών αγορών δεν μπορεύ να ςυμπύπτουν με εκεύνεσ των 
επύςημων εθνικών ό τοπικών αργιών. ε περύπτωςη που η ημϋρα λειτουργύασ μύασ λαώκόσ 
αγορϊσ εύναι εθνικό ό τοπικό αργύα, μπορεύ να μεταφερθεύ ϋκτακτα η ημϋρα λειτουργύασ 
τησ με τη ςύμφωνη γνώμη τησ οικεύασ Επιτροπόσ λαώκών αγορών (του ϊρθρου 28)  και 
του οικεύου Δόμου.(παρ. 1 ϊρθρο 30 Ν.4497/17).  
   
   Οι όροι λειτουργύασ των λαώκών αγορών εύναι οι παρακϊτω: 

1. τουσ χώρουσ λειτουργύασ  των λαώκών  αγορών, θα υπϊρχει οριοθϋτηςη, 
διαγρϊμμιςη και αρύθμηςη των διατιθϋμενων θϋςεων όπου τοποθετούνται οι 

http://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-30-ωράριο-λειτουργίας-λαϊκών-αγο-2/
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πωλητϋσ και οι διϊδρομοι μεταξύ των θϋςεων. Οι θϋςεισ των πωλητών εκθετών 
εύναι τϋτοια που δεν κωλύεται η προςϋλευςη των καταναλωτών και γενικϊ να 
επιτυγχϊνεται η ομαλό λειτουργύα τησ αγορϊσ. Η ευθύνη για την διαγρϊμμιςη των 
θϋςεων εύναι του Δόμου με μϋριμνα τησ τεχνικόσ υπηρεςύασ. 

2. Ο ςχεδιαςμόσ και η διαδικαςύα τησ διαγρϊμμιςησ θα διαςφαλύζει την ομαλό και 
ϊνετη διϋλευςη των επιςκεπτών τόςο ςτο χώρο τησ λαώκόσ αγορϊσ όςο και ςτα 
καταςτόματα που βρύςκονται ςτουσ δρόμουσ όπου αυτό πραγματοποιεύται, την 
ϋλευςη των οχημϊτων όπωσ αςθενοφόρο, πυροςβεςτικό κ.λ.π. για τισ περιπτώςεισ 
εκτϊκτου ανϊγκησ, καθώσ επύςησ και όποια ϊλλη πρόβλεψη εύναι αναγκαύα για  
την ομαλό διενϋργεια τησ λαώκόσ αγορϊσ. 

3. Σο μόκοσ πρόςοψησ των Εγκαταςτϊςεων Πώληςησ, το οπούο εύναι ύςο κατϊ 
κατηγορύα πωλούμενων ειδών, εύναι δεςμευτικό, ςε περύπτωςη δε μη 
προςϋλευςησ πωλητό, η εγκατϊςταςη πώληςησ του διπλανού πωλητό δεν 
επεκτεύνεται για κανϋνα λόγο. 

4. Οι αγορϋσ χωρύζονται διακριτϊ ςε Σομϋα Διατροφικών Προώόντων και Σομϋα 
Βιομηχανικών Ειδών. 

5.  Ο χρηςιμοποιούμενοσ χώροσ τησ λαώκόσ αγορϊσ να διατηρεύται καθαρόσ κατϊ τη 
διϊρκεια λειτουργύασ του. Μετϊ τη λόξη τησ λειτουργύασ τησ λαώκόσ αγορϊσ, ο 
χώροσ να καθαρύζεται και να πλϋνεται επιμελώσ από το ςυνεργεύο καθαριότητασ 
του δόμου, το οπούο θα αποκομύζει και κϊθε εύδουσ απορρύμματα, που προόλθαν 
από αυτόν. 

6.  Απαγορεύεται η  διϋλευςη καθώσ και η ςτϊθμευςη αυτοκινότων ςτο χώρο τησ 
λαώκόσ αγορϊσ την ημϋρα τησ λειτουργύασ τησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 
οχημϊτων των πωλητών, εξαιρουμϋνων όςων η νομοθεςύα ορύζει. 

7.  Οι παρόδιοι ιδιοκτότεσ οχημϊτων, θα μεριμνούν ώςτε να μην ςταθμεύουν τα 
οχόματϊ τουσ ςτουσ χώρουσ που ορύζεται η λειτουργύα τησ λαώκόσ αγορϊσ από το 
προηγούμενο βρϊδυ. Η ςτϊθμευςη των αυτοκινότων των πωλητών, θα γύνεται 
ςτουσ γύρω από τη λαώκό αγορϊ δρόμουσ εκτόσ τησ οδού Κύπρου.  

ΑΡΘΡΟ 7 
Οριοθϋτηςη/διαγρϊμμιςη 

 
Κατϊ τη ςύνταξη του κανονιςμού, οριοθετεύται ο χώροσ τησ λαώκόσ αγορϊσ, διαγραμμύζεται και 
αριθμούνται οι θϋςεισ τισ οπούεσ καταλαμβϊνουν οι πωλητϋσ. Οι θϋςεισ θα πρϋπει να εύναι 
οριοθετημϋνεσ κατϊ τϋτοιο τρόπο ώςτε να επιτυγχϊνεται η ομαλό λειτουργύα τησ αγορϊσ χωρύσ 
ωςτόςο να εμποδύζεται γενικότερα η κυκλοφορύα. Πιο ςυγκεκριμϋνα: 
 
Α. Οι χώροι μϋςα ςτουσ οπούουσ μετακινούνται οι καταναλωτϋσ θα πρϋπει να εύναι ανοιχτού και 
αςφαλτοςτρωμϋνοι, επαρκούσ ϋκταςησ ώςτε να μην παρεμποδύζεται η αςφαλόσ  προςϋλευςη των 
καταναλωτών και η μετακύνηςό τουσ καθώσ και οι εύςοδοι πολυκατοικιών και  καταςτημϊτων . Η 
απόςταςη μεταξύ των ςειρών των πωλητηρύων, όπου επιτρϋπεται η τοποθϋτηςό τουσ και ςτισ 
δύο μεριϋσ αλλϊ και η απόςταςη των πωλητηρύων από τα απϋναντι πεζοδρόμια δε θα πρϋπει να 
εύναι μικρότερη από 3,20μ.. 
Θα πρϋπει να επιτρϋπεται η ανεμπόδιςτη διϋλευςη αςθενοφόρων και οχημϊτων τησ 
πυροςβεςτικόσ και για την αντιμετώπιςη ϋκτακτου γεγονότοσ και ο χώροσ γύρω από τουσ 
πυροςβεςτικούσ κρουνούσ για υδροληψύα ςε περύπτωςη πυρκαγιϊσ δε θα πρϋπει να εύναι 
μικρότεροσ από 2,80μ. Θα πρϋπει επύςησ να επιτρϋπεται η δύοδοσ ςτα καταςτόματα μϋςω 
διαθϋςιμου διαδρόμου ανϊμεςα ςε πϊγκουσ πλϊτουσ 0,70 ό 0,80μ.  
Β. Οι παρακϊτω οδού θα πρϋπει να εύναι ανοιχτού για την απρόςκοπτη διϋλευςη οχημϊτων 
εκτϊκτου ανϊγκησ: 
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 Αθαναςύου Διϊκου 
 Κύπρου 
 Λοχαγού Παπαδόπουλου (μετϊ την Κύπρου, προσ δυςμϊσ) 
 Ίωνοσ Δραγούμη 
 Ολυμπιϊδοσ 
 Ανδριανουπόλεωσ 
 Δημοκρατύασ 
 Μιαούλη 
 Βουλγαροκτόνου 
 Ι.Μεταξϊ 
 Θρϊκησ 

 
Γ. Λόγω ςτενότητασ, οι παρακϊτω δρόμοι ςτη λαώκό αγορϊ τησ Αριδαύασ θα περιλαμβϊνουν 
πωλητόρια μόνο ςτη μύα πλευρϊ του δρόμου:  

 Οδόσ Λοχαγού Παπαδόπουλου 
 Οδόσ Καπετϊν Γαρϋφη, μετϊ την πλατεύα Ελευθερύασ (Κεντρικό) 
 Οδόσ Λοχαγού Παςςιϊ 

Δ. Σο μόκοσ τησ πρόςοψησ των Εγκαταςτϊςεων Πώληςησ των ειδών εμπορύασ των (από Α’ ϋωσ 
και Ε’) το οπούο εύναι ύςο κατϊ κατηγορύα πωλούμενων ειδών, δεν υπερβαύνει ςε καμύα 
περύπτωςη τα 6 μϋτρα.  

 Σο μόκοσ των προςόψεων των Εγκαταςτϊςεων Πώληςησ των ειδών των Παραγωγών, 
διατηρούνται τα μϋτρα τα οπούα αναγρϊφονται ςτην ϊδεια του καθενόσ. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα, ςτο παρϊρτημα παρατύθενται πύνακεσ με τα μϋτρα όπωσ ιςχύουν ςτην 
κϊθε αγορϊ  

 Σο μόκοσ των εγκαταςτϊςεων πώληςησ των αυτοκινούμενων, θα εύναι όςο και το μόκοσ 
του οχόματοσ.  

 
Μόνο μετϊ από αιτιολογημϋνη υποβολό πρόταςησ από την Επιτροπό Λαώκών Αγορών, μπορεύ ο 
φορϋασ να ςυμπεριλϊβει ςχετικό πρόβλεψη επϋκταςησ μϋχρι 8 μϋτρα ανϊ κατηγορύα 
πωλούμενων προώόντων για ςυγκεκριμϋνεσ αγορϋσ και μόνο εφόςον υπϊρχει δυνατότητα από 
ϊποψη χώρου και μόνο κατόπιν τησ ςύμφωνησ γνώμησ τησ Επιτροπόσ του Άρθρου 28.  

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Τποχρεώςεισ πωλητών λαώκών αγορών 

 Η παρουςύα των κατόχων αδειών εύναι υποχρεωτικό. ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη και όπου 
δημιουργεύται η ανϊγκη περύ υποβοόθηςησ, αντικατϊςταςησ,  αναπλόρωςησ κ.λ.π. 
απαιτεύται η τροποπούηςη τησ αρχικόσ ϊδειασ με τισ διαδικαςύεσ που προβλϋπονται από 
την ιςχύουςα νομοθεςύα. 

 Σο ςύνολο των υποχρεώςεων του παρόντοσ ϊρθρου, αφορϊ και κϊθε περύπτωςη 
υποβοόθηςησ, αντικατϊςταςησ, πρόςληψησ κλπ.  του κατόχου τησ ϊδειασ. 

 Οι πωλητϋσ που διαθϋτουν νωπϊ τρόφιμα φϋρουν την πρωταρχικό ευθύνη για την 
αςφϊλεια των τροφύμων που διαθϋτουν προσ πώληςη και εύναι υποχρεωμϋνοι να 
διαςφαλύζουν ότι όλα τα ςτϊδια παραγωγόσ, μεταπούηςησ, μεταφορϊσ και διϊθεςησ των 
προώόντων τουσ πληρούν τισ απαιτόςεισ τησ υγιεινόσ που καθορύζονται από τουσ 
εκϊςτοτε ιςχύοντεσ ςχετικούσ κανονιςμούσ. 

 Οι πωλητϋσ υποχρεούνται να τηρούν το χώρο καθαρό και να διευκολύνουν το ϋργο τησ 
υπηρεςύασ καθαριότητασ του Δόμου. Η καθαριότητα ςυνύςταται ςτην ϊμεςη και ςυνεχό 
ςυλλογό των απορριμμϊτων ςε ςακούλεσ απορριμμϊτων, προκειμϋνου η υπηρεςύα 
καθαριότητασ να προβαύνει ςτην ϊμεςη και γρόγορη περιςυλλογό τουσ.  

 Ο καθαριςμόσ των ψαριών απαγορεύεται./ ό επιτρϋπεται μόνο εφόςον οι πωλητϋσ 
πληρούν τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του Κανονιςμού 852/2004 και λαμβϊνουν κϊθε 
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μϋτρο για την τόρηςη των κανόνων υγιεινόσ. Σα απόνερα και τα υπολεύμματα από τον 
καθαριςμό των αλιευμϊτων, απομακρύνονται με ευθύνη του πωλητό και ςε καμύα 
περύπτωςη δε διοχετεύονται ςτα δύκτυα των ομβρύων υδϊτων. 

 Σα εκθετόρια των πωλητών πρϋπει να φϋρουν πρόχειρο ςτϋγαςτρο ενιαύου τύπου και 
υλικού και χρώματοσ διαφορετικού, ανϊλογα με την ιδιότητα του πωλητό και την 
πινακύδα (πρϊςινο για τουσ παραγωγούσ και μπλε για τουσ επαγγελματύεσ). Η ςτόριξη 
των προςωρινών καταςκευών ςκύαςησ/ αδιϊβροχησ προςταςύασ των πϊγκων των 
πωλητών ςε ιςτούσ φωτιςμού ό καλλωπιςτικού φωτιςμού απαγορεύεται ρητϊ. 
Απαγορεύεται κϊθε μορφόσ διαφόμιςη επύ των εκθετηρύων. τουσ  πωλητϋσ δύνεται 
χρονικό περύοδοσ δύο ετών, εντόσ  τησ οπούασ οι οφεύλουν να ςυμμορφωθούν με 
τον παρόντα όρο. 

 Οι παραγωγού πωλητϋσ αναρτούν ςε εμφανϋσ για τον καταναλωτό ςημεύο πινακύδα 
χρώματοσ πρϊςινου ελϊχιςτων διαςτϊςεων 1 χ 0,40 μ., ςτην οπούα αναγρϊφεται με 
κεφαλαύα γρϊμματα η λϋξη «ΠΑΡΑΓΩΓΟ», και με πεζϊ ευανϊγνωςτα γρϊμματα λευκού 
χρώματοσ το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμόσ αδεύασ, ο αριθμόσ μητρώου από το ενιαύο 
πληροφοριακό ςύςτημα και η γεωγραφικό περιοχό, τουλϊχιςτον ο νομόσ, που βρύςκεται η 
αγροτικό εκμετϊλλευςη των προώόντων που διαθϋτει. 

 Οι επαγγελματύεσ πωλητϋσ αναρτούν ςε εμφανϋσ για τον καταναλωτό ςημεύο πινακύδα 
χρώματοσ μπλε ελϊχιςτων διαςτϊςεων 1 χ 0,40 μ., ςτην οπούα αναγρϊφεται με κεφαλαύα 
γρϊμματα η λϋξη «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΑ» ό «ΕΜΠΟΡΟ» και με πεζϊ ευανϊγνωςτα γρϊμματα 
λευκού χρώματοσ το ονοματεπώνυμο, ο αριθμόσ αδεύασ και ο αριθμόσ μητρώου από το 
ενιαύο πληροφοριακό ςύςτημα. 

 Κατϊ τισ ημϋρεσ που δε λειτουργεύ η λαώκό αγορϊ απαγορεύεται κϊθε εμπορύα και κϊθε 
ϊλλη δραςτηριότητα μϋςα ςτουσ χώρουσ τησ από τουσ κατόχουσ αδειών (επαγγελματικών 
και παραγωγικών). 

 Απαγορεύεται η αυθαύρετη αλλαγό θϋςησ από τουσ εκθϋτεσ –πωλητϋσ τησ λαώκόσ αγορϊσ, 
η αυθαύρετη αυξομεύωςη των μϋτρων πρόςοψησ  των πϊγκων, η αυξομεύωςη των 
διαςτϊςεων τησ ϋκταςησ των χωροθετημϋνων θϋςεων, η  δραςτηριότητα ςτουσ χώρουσ 
τησ λαώκόσ αγορϊσ ελλεύψει τησ ςχετικόσ ϊδειασ, η απ’ ευθεύασ διακύνηςη ςτην 
κατανϊλωςη από το αυτοκύνητο με το οπούο ϋγινε η μεταφορϊ των προώόντων καθώσ και 
η πώληςη προώόντων ςτουσ διαδρόμουσ. 

 Οι πωλητϋσ – εκθϋτεσ υποχρεούνται να καταλαμβϊνουν αποκλειςτικϊ και μόνο τη θϋςη 
που τουσ παραχωρόθηκε από την αρμόδια αρχό και να μην εμποδύζουν τη λειτουργύα των 
όπιςθεν αυτών ευριςκομϋνων καταςτημϊτων καθώσ επύςησ και των πεζοδρομύων για την 
ελεύθερη διϋλευςη των πεζών. 

 Απαγορεύεται η εγκατϊςταςη πωλητών ςτουσ διαδρόμουσ των χώρων πώληςησ, οι οπούοι 
πρϋπει να εύναι ελεύθεροι για την διϋλευςη των καταναλωτών, καθώσ επύςησ και η 
εύςοδοσ κϊθε τροχοφόρου κατϊ τισ ώρεσ λειτουργύασ τησ λαώκόσ αγορϊσ πλην των ωρών 
ϋναρξησ για την εκφόρτωςη των εμπορευμϊτων. 

 Απαγορεύεται ςτουσ πωλητϋσ η τοποθϋτηςη εγκαταςτϊςεων, πϊγκων κλπ. ςε ϊλλη μϋρα 
από εκεύνη τησ λειτουργύασ τησ αγορϊσ ό η εγκατϊλειψη των ειδών αυτών μετϊ τη 
λειτουργύα τησ. τουσ μη ςυμμορφούμενουσ θα επιβϊλλεται Δημοτικό Σϋλοσ για την 
αυθαύρετη κατϊληψη πεζοδρομύου. 

 Οι πωλητϋσ οφεύλουν να φροντύζουν για την εξαςφϊλιςη τησ τϊξησ και τησ καθαριότητασ, 
να αποφεύγουν την ενόχληςη των περιούκων, την ρύπανςη και την πρόκληςη ζημιών ςτισ 
κατοικύεσ τησ περιοχόσ μετϊ τη λόξη του χρόνου λειτουργύασ τησ λαώκόσ, ειδικότερα 
υποχρεούνται αμϋςωσ μετϊ τη λόξη του χρόνου τησ λαώκόσ αγορϊσ να φροντύζουν οι ύδιοι 
(ο καθϋνασ χωριςτϊ) για την καθαριότητα του χώρου των καθώσ και την ςυγκϋντρωςη 
των απορριμμϊτων που ϋχει δημιουργόςει ο καθϋνασ ςε ςακούλεσ ό δοχεύα τα οπούα θα 
ςυλλϋγουν ςτην ςυνϋχεια οι υπϊλληλοι του Δόμου. Με ύδια ευθύνη πρϋπει οι πωλητϋσ να 
μεταφϋρουν από τουσ χώρουσ τησ αγορϊσ τα εμπορεύματα που δεν διατϋθηκαν, τα κενϊ 
εύδη ςυςκευαςύασ και γενικϊ κϊθε εύδουσ εργαλεύου μετϊ τη λόξη τησ αγορϊσ.  
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 Οι πωλητϋσ πρϋπει να επιδεικνύουν ευπρεπό και κόςμια ςυμπεριφορϊ, καθώσ και να 
διευκολύνουν τα ελεγκτικϊ όργανα κατϊ τον ϋλεγχο. Απαγορεύεται αυςτηρϊ η ανϊρμοςτη 
ςυμπεριφορϊ των πωλητών τησ Λαώκόσ Αγορϊσ (φωνϋσ, αντεγκλόςεισ, διαλϊληςη των 
εμπορευμϊτων κ.τ.λ) 

 Οι πωλητϋσ οφεύλουν να απομακρύνουν τουσ πϊγκουσ πώληςησ των ειδών τουσ και τα 
προώόντα που δεν ϋχουν πωληθεύ μϋςα ςτο προκαθοριςμϋνο νόμιμο ωρϊριο λειτουργύασ 
τησ λαώκόσ αγορϊσ. Σα νερϊ που προϋρχονται από τη τόξη του πϊγου να ςυλλϋγονται από 
τον πωλητό και να απορρύπτονται όπου προβλϋπεται από τη ςχετικό νομοθεςύα και ςε 
καμύα περύπτωςη ςε φρεϊτιο ςυλλογόσ ομβρύων υδϊτων. Επύςησ απαγορεύεται η διϊθεςό 
τουσ ςτην επιφϊνεια του εδϊφουσ. 

 Οι πωλητϋσ κϊθε εύδουσ τροφύμων ςε λαώκϋσ αγορϋσ θα πρϋπει να τηρούν τουσ κανόνεσ 
ατομικόσ υγιεινόσ ςύμφωνα με την Ευρωπαώκό και Εθνικό νομοθεςύα, όπωσ αυτό ιςχύει 
κϊθε φορϊ. 

Oι παραβϊτεσ του κανονιςμού, τιμωρούνται με τισ εξόσ κυρώςεισ(ϊρθ.31, παρ. η): 

αα) απλό ςύςταςη για ςυμμόρφωςη (πρώτη διαπύςτωςη οποιαςδόποτε παρϊβαςησ) 

ββ) επιβολό χρηματικού προςτύμου διαβαθμιζόμενου ύψουσ, ωσ εξόσ: 

 50,00€ χρηματικό πρόςτιμο (δεύτερη διαπύςτωςη οποιαςδόποτε παρϊβαςησ) 
 100,00€ χρηματικό πρόςτιμο (για κϊθε παρϊβαςη που διαπιςτώνεται πϋραν τησ 

δεύτερησ φορϊσ) 

Με ςύμφωνη γνώμη τησ Επιτροπόσ του ϊρθρου 28 καθορύζονται οι κυρώςεισ που αφορούν ςτισ 
παραβϊςεισ του κανονιςμού λειτουργύασ. Οι κυρώςεισ επιβϊλλονται με απόφαςη του φορϋα 
λειτουργύασ εύτε κατόπιν ςχετικόσ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ ςε περύπτωςη που ο φορϋασ 
παραπϋμψει το θϋμα ςε αυτόν, εύτε χωρύσ ειςόγηςη. 

Η παραμονό των πωλητών λαώκών αγορών ό των υπαλλόλων τουσ, μετϊ το πϋρασ του νομύμου 
ωραρύου θεωρεύται αυθαύρετη κατϊληψη κοινοχρόςτου χώρου και επιςύρει τισ προβλεπόμενεσ 
κυρώςεισ του κανονιςμού «κοινοχρόςτων χώρων». 

 
ΑΡΘΡΟ 9 

υμμετοχό ενδιαφερομϋνων 
 

Δικαύωμα ςυμμετοχόσ αποκλειςτικϊ ςτισ λαώκϋσ αγορϋσ του Δόμου Αλμωπύασ ϋχουν όςοι 
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 4 και ϊρθρο 19 του Ν.4497/17 όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ. Πιο 
ςυγκεκριμϋνα: 
 

1. Σα φυςικϊ πρόςωπα που εύναι επαγγελματύεσ αγρότεσ, κϊτοχοι  παραγωγικόσ ϊδειασ 
πωλητό λαώκών αγορών  όλησ τησ επικρϊτειασ (αρθ.4, παρ. 1, περ.α, ν.4497/17), 

2. Οι αγροτικού και γυναικεύοι ςυνεταιριςμού, καθώσ και οι ομϊδεσ και οργανώςεισ 
παραγωγών αποκλειςτικϊ για την διϊθεςη προώόντων των μελών τουσ (αρθ.4, παρ. 1, 
περ.β, ν.4497/17) 

3. Οι ιδιοκτότεσ μικρών επιχειρόςεων παραγωγόσ τυροκομικών προώόντων – μη 
κτηνοτρόφοι, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ 3724/162303/22.12.2014 κοινόσ 
απόφαςησ των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ και Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 
και Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων (Β’ 3438), εφόςον δεν διαθϋτουν εμπορικό 
κατϊςτημα λιανικόσ πώληςησ (αρθ.4, παρ. 4, ν.4497/17) 
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4. Οι Επαγγελματύεσ που ϋχουν πτωχεύςει ςτουσ οπούουσ χορηγεύται θϋςη μόνο για ϋνα ϋτοσ 
για την πώληςη των αδιϊθετων ειδών τησ επιχεύρηςησ που διατηρούςαν (αρθ.19, παρ.4, 
ν.4497/17).  

5. Οι επαγγελματύεσ πωλητϋσ λαώκών αγορών οι οπούοι πόραν την ϊδειϊ τουσ, από την 
ςυμμετοχό τουσ ςε προκόρυξη τησ Περιφϋρειασ Κεντρικόσ Μακεδονύασ  (αρθ.20, παρ.1, 
ν.4497/17) 

 
Πωλητϋσ, οι οπούοι δεν ϋχουν θεωρημϋνη ϊδεια από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ δε θα γύνονται δεκτού. 
   
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Διατιθϋμενα προώόντα 

(Άρθρα 7 και 17 του ν. 4497/2017) 
 
Σα διατιθϋμενα προώόντα από τουσ πωλητϋσ ςτισ λαώκϋσ αγορϋσ τρόφιμα ανϊλογα με το εύδοσ τουσ 
θα πρϋπει να τηρούν όλουσ τουσ όρουσ ποιότητασ  υγιεινόσ και αςφϊλειασ των τροφύμων, 
ςύμφωνα με τισ γενικϋσ διατϊξεισ τησ ενωςιακόσ περύ τροφύμων νομοθεςύασ, τισ ςχετικϋσ κατϊ 
περύπτωςη προώόντοσ διατϊξεισ τησ ειδικόσ εθνικόσ και ενωςιακόσ νομοθεςύασ,  του Κώδικα 
Σροφύμων και Ποτών, τουσ Κανόνεσ Διακύνηςησ και Εμπορύασ Προώόντων και Παροχόσ Τπηρεςιών 
, τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ κτηνιατρικόσ νομοθεςύασ, και τισ ιςχύουςεσ υγειονομικϋσ και λοιπϋσ 
διατϊξεισ.  
 
Σα εύδη ζωικόσ προϋλευςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των νωπών ειδών αλιεύασ και 
υδατοκαλλιϋργειασ καθώσ και τα κατεψυγμϋνα προώόντα γενικώσ, πρϋπει να διατηρούνται, να 
διακινούνται και να διατύθενται από ειδικϊ διαςκευαςμϋνα οχόματα αυτοκινούμενα ό 
ρυμουλκούμενα.  
 
 
Πωλούμενα εύδη ςτουσ χώρουσ τησ λαώκόσ αγορϊσ 
  
1. Σα εύδη που μπορούν οι επαγγελματύεσ πωλητϋσ να πωλούν ςτισ λαώκϋσ αγορϋσ εύναι:   
Α. Πρωτογενό διατροφικϊ προώόντα γησ.  
την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται: 
α. Νωπϊ οπωροκηπευτικϊ, αυγϊ, ελιϋσ, ελαιόλαδο, ούνοσ, μϋλι, πουλερικϊ και κουνϋλια. 
β. Βιολογικϊ νωπϊ προώόντα τησ υποκατηγορύασ α'. 
γ. Βιολογικϊ μεταποιημϋνα και τυποποιημϋνα αγροτικϊ προώόντα. 
 
Β. Νωπϊ αλιευτικϊ προώόντα θϊλαςςασ, γλυκών υδϊτων, υδατοκαλλιϋργειασ. 
 
Γ. Μεταποιημϋνα διατροφικϊ προώόντα και κατεψυγμϋνα τρόφιμα.  
την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται: 
α. Συροκομικϊ, αλλαντικϊ, ξηρού καρπού, όςπρια, ρύζι, ζαχαρώδη προώόντα πο διατηρούνται εκτόσ 
ψυγεύου, καφϋσ, ούνοσ, ελιϋσ, ελαιόλαδο, μϋλι. 
β. Βιολογικϊ μεταποιημϋνα και τυποποιημϋνα αγροτικϊ προώόντα. 
γ.Κατεψυγμϋνα τρόφιμα, όπωσ αλιεύματα, λαχανικϊ, κρεατικϊ, εύδη ςφολιϊτασ, παραςκευϊςματα 
ζύμησ. 
 
Δ. Εύδη Κηπουρικόσ.  
την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται: 
Καλλωπιςτικϊ φυτϊ, χώμα, γλϊςτρεσ, πολλαπλαςιαςτικό υλικό, εργαλεύα και βιομηχανικϊ εύδη 
κηπουρικόσ και ανθοκομύασ. 
 
Ε. Βιομηχανικϊ εύδη. 
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την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται: 
Εύδη ατομικόσ καθαριότητασ ό οικιακόσ φροντύδασ, μϋςα ςυςκευαςύασ(χϊρτινεσ, πλαςτικϋσ 
ςακούλεσ), γενικϊ βιομηχανικϊ εύδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, 
όπωσ εύδη ϋνδυςησ νεωτεριςμών, ψεύτικα κοςμόματα (φο μπιζού), λευκϊ εύδη, ψιλικϊ, εύδη 
υπόδηςησ, δερμϊτινα εύδη (τςϊντεσ, ζώνεσ, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα 
ηλεκτρικϊ εύδη, εκκληςιαςτικϊ εύδη, εύδη υαλοπωλεύου, πλαςτικϊ με το μϋτρο. 
 
Σ. Τπηρεςύεσ παροχόσ πρόχειρων γευμϊτων. 
την κατηγορύα αυτό περιλαμβϊνονται οι υπηρεςύεσ που παρϋχονται από κατόχουσ καντινών και 
φορητών εγκαταςτϊςεων ϋψηςησ για την παραςκευό πρόχειρων γευμϊτων, καθώσ και πώληςησ 
ειδών κυλικεύου. Οι αδειούχοι τησ κατηγορύασ αυτόσ δεν μπορούν να αναπτύςςουν 
τραπεζοκαθύςματα και για τη χορόγηςη ϊδειασ εύναι απαραύτητη η βεβαύωςη καταλληλότητασ 
του οχόματοσ, όπου απαιτεύται, ςύμφωνα με τισ υγειονομικϋσ διατϊξεισ. 
 
Οι κϊτοχοι ϊδειασ επαγγελματύα πωλητό υπαύθριου εμπορύου λαώκών αγορών μπορούν να 
πωλούν προώόντα μόνο μύασ από τισ ανωτϋρω κατηγορύεσ Α' ϋωσ και Σ', υπό την προώπόθεςη ότι 
τα προώόντα αυτϊ εύναι γραμμϋνα ςτην ϊδειϊ τουσ από την αρμόδια για την ϋκδοςη και ανανϋωςη 
τησ ϊδειασ αρχό. Ειδικϊ, κϊθε πωλητόσ τησ κατηγορύασ Α' μπορεύ να προςθϋςει ςτην ϊδειϊ του 
ϋωσ τρύα (3) προώόντα τησ κατηγορύασ Γ' και αντύςτροφα.  
 
Ο επαγγελματύασ πωλητόσ λαώκών αγορών μπορεύ να αλλϊξει κατηγορύα πωλούμενων ειδών, 
ύςτερα από αύτηςό του ςτην αρχό ανανϋωςησ τησ ϊδειασ. Με τη ςύμφωνη γνώμη τησ οικεύασ 
επιτροπόσ λαώκών αγορών του ϊρθρου 28, εγκρύνεται ό απορρύπτεται αιτιολογημϋνα η εν λόγω 
αύτηςη για λόγουσ πληρότητασ και ποικιλύασ τησ αγορϊσ, ςε ςυνδυαςμό με όςα προβλϋπονται 
ςτην παρϊγραφο 2 του ϊρθρου 30 για την αναλογύα πρωτογενών και βιομηχανικών ειδών. την 
περύπτωςη που δεν υπϊρξει απϊντηςη εντόσ εξόντα (60) ημερών τεκμαύρεται ςιωπηρό αποδοχό 
του αιτόματοσ. 
 
 
Πωλούμενα εύδη παραγωγού ςτουσ χώρουσ τησ λαώκόσ αγορϊσ. 
 
 Σα εύδη που μπορούν οι παραγωγού πωλητϋσ να πωλούν ςτισ λαώκϋσ αγορϋσ εύναι: 
α. οπωροκηπευτικϊ, 
 
β. αυγϊ ςφραγιςμϋνα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού, 
 
γ. λοιπϊ αγροτικϊ προώόντα, όπωσ ελιϋσ, καρύδια, κϊςτανα, όςπρια, 
 
δ. ελαιόλαδο ςυςκευαςμϋνο, όπωσ ορύζεται από την ιςχύουςα ςχετικό νομοθεςύα , 
 
ε. ούνοσ εμφιαλωμϋνοσ, ο οπούοσ ϋχει παραχθεύ, εμφιαλωθεύ και επιςημανθεύ, όπωσ ορύζεται από 
την ιςχύουςα ςχετικό νομοθεςύα  
 
ςτ. μϋλι τυποποιημϋνο, 
 
ζ. πουλερικϊ και κουνϋλια που πληρούν τουσ κανόνεσ αςφϊλειασ και υγιεινόσ των τροφύμων, 
ςύμφωνα με την ιςχύουςα ενωςιακό και εθνικό νομοθεςύα, 
 
η. νωπϊ αλιευτικϊ προώόντα θϊλαςςασ, γλυκών υδϊτων, υδατοκαλλιϋργειασ, 
 
θ. προώόν απόςταξησ μικρών αποςταγματοποιών (διόμερων), 
 
ι. ϊνθη, καλλωπιςτικϊ φυτϊ, αρωματικϊ και φαρμακευτικϊ φυτϊ και κηπευτικό χώμα, το 
οπούο δεν ϋχει υποςτεύ βιομηχανικό επεξεργαςύα, καθώσ και πολλαπλαςιαςτικό υλικό 
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καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπωσ φυτϊρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτϊ 
αμπϋλου, υπό τισ προώποθϋςεισ που ορύζει η ςχετικό ιςχύουςα νομοθεςύα, 
 
ια. τα προώόντα οικοτεχνύασ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 3 τησ 4912/120862/5.11.2015 
απόφαςησ του Τπουργού Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων (Β'2468), με τουσ όρουσ και τισ 
προώποθϋςεισ που αναφϋρονται ςε αυτό όπωσ γαλακτοκομικϊ, μαρμελϊδεσ, γλυκϊ του 
κουταλιού, παραδοςιακϊ ζυμαρικϊ, βότανα, αρτύματα,  
 
ιβ. αλλαντικϊ από παραγωγούσ κτηνοτρόφουσ, εφόςον ϋχουν παραχθεύ ςε εγκεκριμϋνεσ 
μονϊδεσ, τηρουμϋνων των όρων υγιεινόσ και αςφϊλειασ, ςύμφωνα με την εθνικό και ενωςιακό 
νομοθεςύα. Αν ο κτηνοτρόφοσ δεν διαθϋτει δικό του μονϊδα παραγωγόσ, αλλϊ παραλαμβϊνει 
τελικό προώόν από δικό του πρώτη ύλη που παρϊγεται ςε ϊλλη εγκεκριμϋνη μονϊδα, 
εφαρμόζονται αναλόγωσ τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 10 για τα τυροκομικϊ προώόντα,  
 
ιγ. γαλακτοκομικϊ προώόντα. 
 Οι αδειούχοι παραγωγού πωλητϋσ υπαύθριου εμπορύου που παρϊγουν προώόντα τησ παραγρϊφου 
1(α), μπορούν κατϊ τη διϊρκεια διϊθεςησ των καλλιεργούμενων προώόντων τουσ να διαθϋτουν 
και ϊλλα μη επεξεργαςμϋνα πρωτογενό προώόντα που ςχετύζονται με την κύρια παραγωγό τουσ. 
Ενδεικτικϊ, αναφϋρονται τα αμπελόφυλλα για τουσ αμπελοκαλλιεργητϋσ, τα ϊνθη κολοκυθιού για 
τουσ αντύςτοιχουσ καλλιεργητϋσ, τα αυτοφυό φυτϊ που φύονται εντόσ των γεωργικών 
εκμεταλλεύςεων των παραγωγών. 
 
Κατ' εξαύρεςη, επιτρϋπεται η πώληςη γαλακτοκομικών προώόντων αποκλειςτικϊ ςε λαώκϋσ αγορϋσ 
και από ιδιοκτότεσ «μικρών επιχειρόςεων» παραγωγόσ τυροκομικών προώόντων-μη 
κτηνοτρόφουσ, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ 3724/162303/22.12.2014 κοινόσ απόφαςησ 
των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ και Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων (Β' 
3438), εφόςον δεν διαθϋτουν εμπορικό κατϊςτημα λιανικόσ πώληςησ 
Όςοι ϋχουν ϊμεςη ό ϋμμεςη επαφό με τα τρόφιμα πρϋπει να εύναι εφοδιαςμϋνοι με πιςτοποιητικό 
υγεύασ.  
  
ε κϊθε λαώκό αγορϊ η αναλογύα βιομηχανικών ειδών ςε ςχϋςη με τα πρωτογενό προώόντα γησ και 
θϊλαςςασ δεν επιτρϋπεται να διαφοροποιεύ το χαρακτόρα τησ αγορϊσ, ο οπούοσ ςυνύςταται ςτην 
προμόθεια του καταναλωτικού κοινού κυρύωσ με αγροτοδιατροφικϊ προώόντα. Οι φορεύσ 
λειτουργύασ λαώκών αγορών μεριμνούν για την διαφύλαξη του χαρακτόρα τησ αγορϊσ. Σα 
αναφερόμενα ςτην παρούςα πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη κατϊ την προκόρυξη νϋων αδειών και 
τον καθοριςμό του εύδουσ αυτών.  
 

  
ΑΡΘΡΟ 11 

Σοποθϋτηςη πωλητών ςτισ λαώκϋσ αγορϋσ –  
Βελτύωςη θϋςεωσ εντόσ ςυγκεκριμϋνησ λαώκόσ αγορϊσ,  

αμοιβαύα αλλαγό θϋςεωσ, αλλαγό λαώκόσ αγορϊσ  
 

Η τοποθϋτηςη των πωλητών, παραγωγών και επαγγελματιών, γύνεται ςε προςωρινό θϋςη μετϊ 
από ςυνεννόηςη του πωλητό με το Αρμόδιο Γραφεύο με ϋγγραφο που αναφϋρει την ακριβό θϋςη. 
Πιο ςυγκεκριμϋνα: 

1. Σοποθϋτηςη παραγωγών 
 
 Για την δραςτηριοπούηςη του ςτισ λαώκϋσ αγορϋσ ο παραγωγόσ, αφού του ϋχει χορηγηθεύ ϊδεια, 
υποβϊλει αύτηςη  ςτην Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ (ΠΚΜ) και δηλώνει τισ λαώκϋσ αγορϋσ 
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του Δόμου Αλμωπύασ ςτισ οπούεσ επιθυμεύ να δραςτηριοποιεύται και το διϊςτημα εντόσ ϋτουσ 
κατϊ τη διϊρκεια του οπούου επιθυμεύ να δραςτηριοποιεύται. Η ΠΚΜ διαβιβϊζει τισ υποβληθεύςεσ 
ςε αυτόν αιτόςεισ ςτην Επιτροπό Λαώκών Αγορών εντόσ 15 ημερών. Η Επιτροπό αποφαςύζει και 
ςυντϊςςει πρακτικό ςε ςχϋςη με τα αιτόματα αυτό με κριτόριο τη διαθεςιμότητα θϋςεων ςτισ 
ςυγκεκριμϋνεσ λαώκϋσ αγορϋσ που ζητεύ ο παραγωγόσ, ςυμπεριλαμβανομϋνου και του ποςοςτού 
υπερκϊλυψησ 20%. Αν δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλα τα αιτόματα, τότε προκρύνεται αυτόσ 
που ςυγκεντρώνει τα περιςςότερα μόρια, ςύμφωνα με το ςύςτημα μοριοδότηςησ. Σο πρακτικό 
τησ Επιτροπόσ, διαβιβϊζεται ςτον Δόμο. Οι θϋςεισ που αποδύδονται με τον τρόπο αυτόν ςτουσ 
παραγωγούσ πωλητϋσ, εύναι προςωρινϋσ. υγκεκριμϋνη και αριθμημϋνη θϋςη αποδύδεται μόνο με 
τη διαδικαςύα βελτύωςησ θϋςησ. Η ενημϋρωςη των εντύπων τησ ϊδειασ γύνεται από το φορϋα 
λειτουργύασ τησ λαώκόσ αγορϊσ. 
 
ε περύπτωςη μη ύπαρξησ κενών θϋςεων, ο Δόμοσ θα ικανοποιεύ αιτόματα παραγωγών για 
προςϋλευςη ςε ςυγκεκριμϋνη λαώκό ςε ποςοςτό 20% επύ του αριθμού των δραςτηριοποιούμενων 
παραγωγών ςε αυτόν. Η ϋγκριςη προςϋλευςησ αφορϊ λαώκό αγορϊ και ςε καμιϊ περύπτωςη 
ςυγκεκριμϋνη θϋςη. Ο παραγωγόσ θα προςϋρχεται ςτη λαώκό με δικό του ευθύνη και δύχωσ να 
εγεύρει αξιώςεισ για την κατϊληψη θϋςεωσ. Σοποθετεύται ςε κενό θϋςη τη ςυγκεκριμϋνη ημϋρα 
λόγω μη προςϋλευςησ ϊλλου πωλητό (αρθ.32, παρ.4). 

Ο παραγωγόσ πωλητόσ χϊνει τη θϋςη του ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

 Οικειοθελώσ, με δόλωςό του 
 Αν δεν πληρώςει το ανταποδοτικό τϋλοσ για το οπούο εύναι υπόχρεοσ, για δύο 

ςυνεχόμενουσ μόνεσ 
 Αν ανακληθεύ προςωρινϊ  ό οριςτικϊ η ϊδειϊ του 
 Αν δεν ανανεώςει την ϊδειϊ του ϋνα χρόνο μετϊ το πϋρασ τησ ιςχύοσ τησ τελευταύασ 

θεώρηςησ (αρθ. 11, παρ.4, ν.4497/17 και αρθ. 14, παρ.1, ν. 4541/18) 

 
2. Σοποθϋτηςη επαγγελματιών. 
 
Για την δραςτηριοπούηςη των επαγγελματιών πωλητών ςτισ λαώκϋσ αγορϋσ υποβϊλλεται αύτηςη 
κατόπιν προκόρυξησ, που εκδύδεται από την Περιφϋρεια.        
ε κϊθε νϋα επαγγελματικό ϊδεια που χορηγεύται  αντιςτοιχούν ςυγκεκριμϋνεσ θϋςεισ ςτισ λαώκϋσ 
αγορϋσ. Ανϊλογα με την ςειρϊ κατϊταξησ των υποψηφύων (για την χορόγηςη νϋασ ϊδειασ) βϊςει 
τησ μοριοδότηςησ του παραρτόματοσ Δ του ν. 4497/2017 επιλϋγεται το εύδοσ τησ επαγγελματικόσ 
ϊδειασ που λαμβϊνει κϊθε δικαιούχοσ,  
Οι πωλητϋσ που δραςτηριοποιούνται λιγότερο από πϋντε (5) ημϋρεσ εβδομαδιαύωσ για την 
δραςτηριοπούηςό τουσ ςε λαώκϋσ αγορϋσ μπορούν να υποβϊλλουν αύτηςη κατόπιν προκόρυξησ, 
που εκδύδεται από την Περιφϋρεια.  
 
Οι επαγγελματύεσ πωλητϋσ οι οπούοι δε θεωρούν, εντόσ των προβλεπόμενων από την ιςχύουςα 
κϊθε φορϊ νομοθεςύα προθεςμιών, τισ ϊδειϋσ τουσ, χϊνουν τισ θϋςεισ τουσ. 
 

3. Βελτύωςη θϋςησ 

Η βελτύωςη θϋςησ εντόσ ςυγκεκριμϋνησ λαώκόσ , πραγματοποιεύται ςε κενωθεύςεσ θϋςεισ, αφού 
πρώτα κατανεμηθούν οι θϋςεισ και τοποθετηθούν οι πωλητϋσ (παραγωγού και επαγγελματύεσ) 
που επιλϋχθηκαν με μοριοδότηςη. Ο Δόμοσ εύτε κατόπιν δικόσ του πρωτοβουλύασ εύτε μετϊ από 
πρόταςη των υλλογικών Οργϊνων των Πωλητών και μετϊ τη ςύμφωνη γνώμη τησ Επιτροπόσ 
Λαώκών Αγορών,  μπορούν να εκκινούν διαδικαςύα βελτύωςησ θϋςεων εντόσ λαώκών αγορών. Οι 
θϋςεισ που ανακατανϋμονται εύναι μόνο οι κενϋσ και αυτϋσ τισ οπούεσ κατϋχουν οι πωλητϋσ που 
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επιθυμούν να βελτιώςουν θϋςη. Ο Δόμοσ, απευθύνει πρόςκληςη προσ τουσ πωλητϋσ τησ 
ςυγκεκριμϋνησ λαώκόσ αγορϊσ προκειμϋνου οι ενδιαφερόμενοι να καταθϋςουν αύτηςη ςυμμετοχόσ 
ςτη διαδικαςύα. Οι υποψόφιοι κατατϊςςονται με βϊςη το ςύςτημα μοριοδότηςησ του 
Παραρτόματοσ Ε’, του ν.4497/17 και ο υποψόφιοσ με τα περιςςότερα μόρια ϋχει το δικαύωμα να 
επιλϋξει πρώτοσ, κοκ. ε περιπτώςεισ ιςοβαθμύασ, δικαιούχοι εύναι όςοι ϋχουν τα μικρότερα 
ειςοδόματα με βϊςη το υποβληθϋν εκκαθαριςτικό ςημεύωμα και ςε περύπτωςη εκ νϋου 
ιςοβαθμύασ, διενεργεύται κλόρωςη μεταξύ των ιςοβαθμούντων. Αν μετϊ τη διαδικαςύα ςυνεχύζουν 
και υπϊρχουν κενϋσ θϋςεισ, αυτϋσ μπορούν να διατεθούν προςωρινϊ ςε πωλητϋσ τησ ϊλλησ 
ιδιότητασ, τα αιτόματα των οπούων δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω μη διαθεςιμότητασ 
θϋςεων. 

4. Αμοιβαύα αλλαγό θϋςησ ςτην ύδια ό ςε ϊλλη λαώκό αγορϊ 

Δύο ό περιςςότεροι πωλητϋσ που δραςτηριοποιούνται ςτην ύδια λαώκό αγορϊ, μπορούν να 
ζητόςουν από κοινού αμοιβαύα αλλαγό θϋςησ ςτο Δόμο, αρκεύ να μη διαταρϊςςεται η χωροταξύα 
τησ λαώκόσ αγορϊσ ωσ προσ τα πωλούμενα εύδη. Η ςχετικό απόφαςη του Δόμου εκδύδεται ύςτερα 
από τη ςύμφωνη γνώμη τησ Επιτροπόσ Λαώκών Αγορών. 
 
Δύο ό περιςςότεροι πωλητϋσ που δραςτηριοποιούνται ςε διαφορετικϋσ λαώκϋσ αγορϋσ τησ ύδιασ 
Περιφϋρειασ, καταθϋτουν αύτηςη ςτην οικεύα Περιφϋρεια.  Η ςχετικό απόφαςη εκδύδεται ύςτερα 
από τη ςύμφωνη γνώμη τησ Επιτροπόσ Λαώκών Αγορών. 
Η απορριπτικό απόφαςη τησ Επιτροπόσ θα πρϋπει να εύναι αιτιολογημϋνη. Η θϋςη ςτην οπούα 
τοποθετεύται ο πωλητόσ ςτη νϋα λαώκό εύναι προςωρινό και υπόκειται ςε διαδικαςύα βελτύωςησ.  
 

Ο επαγγελματύασ πωλητόσ χϊνει τη θϋςη του ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

 Οικειοθελώσ, με δόλωςό του 
 Αν δεν πληρώςει το ανταποδοτικό τϋλοσ για το οπούο εύναι υπόχρεοσ, για δύο 

ςυνεχόμενουσ μόνεσ 
 Αν ανακληθεύ προςωρινϊ  ό οριςτικϊ η ϊδειϊ του 
 Αν δεν ανανεώςει την ϊδειϊ του ϋνα χρόνο μετϊ το πϋρασ τησ ιςχύοσ τησ τελευταύασ 

θεώρηςησ (αρθ. 11, παρ.4, ν.4497/17 και αρθ. 14, παρ.1, ν. 4541/18) 

 

  

ΑΡΘΡΟ 12 
Ημερόςιο τϋλοσ 

Οι προςερχόμενοι ςτισ λαώκϋσ αγορϋσ τησ χώρασ, κϊτοχοι επαγγελματικών και παραγωγικών 
αδειών, υποχρεούνται να καταβϊλουν ημερόςιο ανταποδοτικό τϋλοσ ςτο Δόμο, το οπούο 
προορύζεται για την κϊλυψη των πϊςησ φύςεωσ λειτουργικών αναγκών, των λαώκών αγορών, τη 
διοικητικό τουσ υποςτόριξη, τον εκςυγχρονιςμό, τη βελτύωςη αυτών, καθώσ και την προβολό 
τουσ ςε ςυνεργαςύα με τα ςυλλογικϊ όργανα των πωλητών ςε αυτϋσ.  

Σο ύψοσ του ημερόςιου τϋλουσ καθορύζεται ανϊ τρϋχον μϋτρο εκθετηρύου ανϊ ημϋρα, εύναι κοινό 
για παραγωγούσ και επαγγελματύεσ πωλητϋσ και καταβϊλλεται μηνιαύωσ εύτε ςτο Σαμεύο του 
Δόμου εύτε ςε ειδικϊ οριςμϋνο λογαριαςμό.   

Η μη καταβολό του ημερόςιου τϋλουσ από υπόχρεο για χρονικό διϊςτημα πϋραν των δύο (2) 
μηνών, για τουσ οπούουσ με βϊςη τα αναφερόμενα ςτην ϊδειϊ του εύναι υπόχρεοσ, ςυνεπϊγεται 
την αναςτολό ιςχύοσ τησ ϊδειασ για την λαώκό αγορϊ τησ οπούασ δεν ϋχει καταβληθεύ το τϋλοσ. Ο 
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Δόμοσ διαπιςτώνει την αναςτολό με απόφαςό του. ε περύπτωςη μεταγενϋςτερησ εξόφληςησ ό 
ρύθμιςησ των οφειλών η αναςτολό αύρεται και εκδύδεται ςχετικό διαπιςτωτικό απόφαςη του 
Δόμου. 

1. Οι υπόχρεοι καταβολόσ του ημερόςιου τϋλουσ ςτουσ φορεύσ λειτουργύασ των λαώκών 
αγορών απαλλϊςςονται από το τϋλοσ υπϋρ δόμων του ϊρθρου 21 του β.δ. 24-
9/20.10.1958 (Α' 171) για την καθαριότητα και αποκομιδό των απορριμμϊτων των 
χώρων που χρηςιμοποιούνται από τισ λαώκϋσ αγορϋσ και από το τϋλοσ για τη χρόςη των 
χώρων λειτουργύασ των λαώκών αγορών τησ παρ. 9 του ϊρθρου 13 του β.δ. 24-
9/20.10.1958 ό όποια ϊλλη οικονομικό επιβϊρυνςη για παρεχόμενεσ από τουσ δόμουσ και 
τισ Περιφϋρειεσ υπηρεςύεσ, ςχετικϋσ με τη λειτουργύα των λαώκών αγορών. 

2. Η εύςπραξη των τελών από το Δόμο θα γύνει ςύμφωνα με τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ 
διατϊξεισ του ΚΕΔΕ (Ν.Δ.356/74), ςε ςυνδυαςμό με τισ διατϊξεισ του Β.Δ. 17-5/15-6-59 
(ΥΕΚ 114/59 τεύχοσ Α'). 

3. Από το ημερόςιο τϋλοσ απαλλϊςςονται οι επαγγελματύεσ και οι παραγωγού πωλητϋσ, οι 
οπούοι δεν προςϋρχονται ςτισ λαώκϋσ αγορϋσ, λόγω ανικανότητασ προσ εργαςύα, η οπούα 
διαρκεύ περιςςότερο από ϋνα (1) μόνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο αςφαλιςτικό 
φορϋα ό λόγω ανωτϋρασ βύασ. 

4. ε περιπτώςεισ φυςικόσ ό ϊλλησ καταςτροφόσ τησ παραγωγόσ τουσ, οι παραγωγού 
πωλητϋσ οφεύλουν να ενημερώςουν πριν από τη λειτουργύα τησ λαώκόσ αγορϊσ, το φορϋα 
λειτουργύασ για τη διϊρκεια και το λόγο τησ απουςύασ τουσ από τισ λαώκϋσ αγορϋσ και να 
ζητόςουν την απαλλαγό τουσ από την υποχρϋωςη του ημερόςιου τϋλουσ. Για το αύτημα 
αυτό του παραγωγού - πωλητό γνωμοδοτεύ η Επιτροπό Λαώκών Αγορών. τισ περιπτώςεισ 
αυτϋσ ο παραγωγόσ πωλητόσ δεν χϊνει τη θϋςη του. 

5. Αν ο παραγωγόσ πωλητόσ απουςιϊζει περιςταςιακϊ για οποιονδόποτε λόγο, οφεύλει να 
ενημερώςει εγγρϊφωσ με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ τηλεομοιοτυπύα, ταχυδρομεύο, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, το φορϋα λειτουργύασ για την απουςύα του, πριν από τη 
λειτουργύα τησ λαώκόσ αγορϊσ. 

6. Αν διαπιςτωθεύ ότι, παρϊ τη δόλωςη απουςύασ του, ο παραγωγόσ πωλητόσ προςόλθε ςτη 
λαώκό αγορϊ, τότε επιβϊλλεται ςε βϊροσ του πρόςτιμο ύςο με το εικοςαπλϊςιο του 
αντύςτοιχου ημερόςιου δικαιώματοσ. 

 

   ΑΡΘΡΟ 13 
Έλεγχοσ λαώκών αγορών- Κυρώςεισ 

 

Α. Κϊθε φορϋασ λειτουργύασ λαώκόσ αγορϊσ φροντύζει για: 

1. Σην προςβαςιμότητα και την αςφϊλεια των διερχόμενων πωλητών και καταναλωτών, 
2. Σην καθαριότητα του χώρου μετϊ το πϋρασ τησ λαώκόσ αγορϊσ 
3. Σην τόρηςη των κανόνων για την τοποθϋτηςη των πωλητών ςτη λαώκό αγορϊ και 

γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργύα τησ, 
4. ε κϊθε λαώκό αγορϊ τοποθετεύται κιόςκι ςτο οπούο αναρτϊται η κϊτοψη τησ λαώκόσ 

αφορϊσ, ςτην οπούα εμφανύζονται οι τομεύσ κατ’εύδοσ προώόντων.  Επύςησ τοποθετούνται 
δελτύα και κυτύα παραπόνων. 

5. Κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ τησ λαώκόσ αγορϊσ, υπϊλληλοσ του φορϋα λειτουργύασ, τον 
οπούο ορύζει ο Δόμαρχοσ, ελϋγχει τον χώρο τησ λαώκόσ και μεριμνϊ για την εύρυθμη 
λειτουργύα τησ. Ο υπϊλληλοσ αυτόσ ορύζεται για θητεύα 6 μηνών και μετϊ τη λόξη τησ 
θητεύασ αντικαθύςταται από ϊλλον. 

 Οι πωλητϋσ κατϊ τον ϋλεγχο από τα αρμόδια όργανα υποχρεούνται: 
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1. Να δϋχονται τον ϋλεγχο ςτο χώρο επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ,  
2. Να εφοδιϊζουν τον ϋλεγχο με τα ζητούμενα κϊθε φορϊ αληθό ςτοιχεύα 
3. Να ϋχουν ευπρεπό και κόςμια ςυμπεριφορϊ απϋναντι ςτουσ καταναλωτϋσ και ςτα 

ελεγκτικϊ όργανα. 

Β.  Αρμόδιεσ υπηρεςύεσ για τον ϋλεγχο εφαρμογόσ των ανωτϋρω εύναι: 

α. οι υπηρεςύεσ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου και Προςταςύασ Καταναλωτό του Τπουργεύου 
Ανϊπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ ςε πανελλόνια κλύμακα, ςυνεπικουρούμενεσ, όποτε 
απαιτεύται για τον ϋλεγχο των βιομηχανικών προώόντων, από τισ χωρικϊ αρμόδιεσ Φημικϋσ 
Τπηρεςύεσ τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ του Γενικού Φημεύου του Κρϊτουσ τησ ΑΑΔΕ, 

β. οι υπηρεςύεσ των Περιφερειών εντόσ των διοικητικών ορύων τησ Περιφϋρειϊσ τουσ, 

γ. οι αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του δόμου εντόσ των διοικητικών του ορύων, 

δ. τα Κλιμϊκια Ελϋγχου Λαώκών Αγορών και Τπαύθριου Εμπορύου (Κ.Ε.ΛΑ.Τ.Ε.) εντόσ των τοπικών 
ορύων τησ αρμοδιότητϊσ τουσ, 

ε. οι υπηρεςύεσ τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, 

ςτ. η Ειδικό Γραμματεύα του ώματοσ Δύωξησ Οικονομικού Εγκλόματοσ. 

Οι ανωτϋρω αρμόδιεσ υπηρεςύεσ οφεύλουν να ςυνεργϊζονται μεταξύ τουσ ςε ζητόματα 
ςυντονιςμού ελϋγχων και διϊχυςησ τησ πληροφορύασ. Για το ςυντονιςμό των ελϋγχων αρμόδιο 
εύναι το υντονιςτικό Κϋντρο για την Αντιμετώπιςη του Παρεμπορύου (ΤΚΑΠ) 

Οι υπηρεςύεσ που αναφϋρονται ςτισ περιπτώςεισ α' ϋωσ δ' (δηλ. και οι υπηρεςύεσ των δόμων) 
επικουρούνται από την Ελληνικό Αςτυνομύα ςτο βαθμό που τούτο παρύςταται αναγκαύο για την 
αποτελεςματικό ϊςκηςη των αντιςτούχων αρμοδιοτότων τουσ. 

Γ.  Καθόκοντα των εποπτών εύναι: 

-ο ϋλεγχοσ των προςκομιζόμενων ποςοτότων και η ορθό τόρηςη του Βιβλύου Διακινούμενων 
Ποςοτότων, 

-ο ϋλεγχοσ των προςερχόμενων πωλητών και αυτών οι οπούοι απουςιϊζουν, 

-η καταγραφό των κενών θϋςεων και η ενημϋρωςη τησ αρμόδιασ υπηρεςύασ για τα κενϊ 

-η παροχό ςυμβουλών των πωλητών για την ορθό τόρηςη του Κανονιςμού Λειτουργύασ τησ 
αγορϊσ και των διατϊξεων του Ν.4497/17 

-η τοποθϋτηςη των παραγωγών ςε προςωρινϋσ θϋςεισ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτον 
Ν.4497/17  

Δ. Από τισ διατϊξεισ του Ν.4497/17 δεν θύγονται ό καταργούνται οι αρμοδιότητεσ των Τπηρεςιών 
τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων. 

Σα δημόςια όργανα που διενεργούν ελϋγχουσ οφεύλουν να επιδεικνύουν ςτον ελεγχόμενο τα 
νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα,  ϋγγραφα ταυτοπούηςησ (ΑΔΣ), εκτόσ αν από τισ ειδικϋσ διατϊξεισ που 
ιςχύουν για τα όργανα αυτϊ προβλϋπεται κϊτι διαφορετικό. ε περύπτωςη διαπύςτωςησ 
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παρϊβαςησ, για την οπούα τα ελεγκτικϊ όργανα του παρόντοσ δεν  ϋχουν αρμοδιότητα επιβολόσ 
κύρωςησ ό ϋχουν από κοινού με ϊλλη υπηρεςύα, ςυντϊςςεται ϋκθεςη ελϋγχου η οπούα 
αποςτϋλλεται αμελλητύ ςτην αρμόδια υπηρεςύα για τισ δικϋσ τησ περαιτϋρω ενϋργειεσ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
Λοιπού όροι 

Η εφαρμογό του παρόντοσ κανονιςμού εύναι υποχρεωτικό για όλουσ γενικϊ τουσ 
ςυναλλαςςόμενουσ πωλητϋσ που δραςτηριοποιούνται ςτισ λαώκϋσ αγορϋσ του Δόμου Αλμωπύασ.  

Για ότι δεν προβλϋπεται ςτον παρόντα κανονιςμό,  θα ιςχύουν οι εκϊςτοτε ςχετικϋσ διατϊξεισ. 

ΑΡΘΡΟ 15 
Ιςχύσ του κανονιςμού- Σροποπούηςη 

Η ιςχύσ του κανονιςμού αυτού αρχύζει με την ϋγκριςό του από το Δημοτικό υμβούλιο και ιςχύει 
μϋχρι την τροποπούηςό του με αντύςτοιχη απόφαςη. Προςθόκη, τροποπούηςη ό κατϊργηςη του 
παρόντοσ κανονιςμού ό ϊρθρων αυτού, πραγματοποιεύται οποτεδόποτε με ςχετικό Απόφαςη 
Δημοτικού υμβουλύου, μετϊ από γνωμοδότηςη τησ Επιτροπόσ Ποιότητασ Ζωόσ. Ο Κανονιςμόσ θα 
ςυνοδεύεται από τοπογραφικϊ διαγρϊμματα για κϊθε λαώκό αγορϊ που λειτουργεύ ςτα διοικητικϊ 
του Δόμου Αλμωπύασ, ςτα οπούα θα απεικονύζονται τα όρια που κϊθε μύα καταλαμβϊνει, οι θϋςεισ 
που καλύπτουν οι παραγωγού και επαγγελματύεσ με αρύθμηςη και ςυνακόλουθα το αντικεύμενο 
εκμετϊλλευςησ κϊθε πϊγκου και οι κενϋσ θϋςεισ. Σα εν λόγω διαγρϊμματα, εκτόσ τησ κϊλυψησ 
τησ  υποχρϋωςησ τησ παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 27, θα αποςταλούν ςτισ Γενικό Διεύθυνςη 
Ανϊπτυξησ τησ οικεύασ Περιφϋρειασ (παρ. 3 ϊρθρο 29 Ν.4497/17). 

Κϊθε ςχετικό προηγούμενη απόφαςη καταργεύται. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακεσ μϋτρων πρόςοψησ των λαϊκών αγορών ανϊ κατηγορία πωλητών και ειδών πώληςησ 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑ 

παραγωγού: όπωσ αναγρϊφονται  ςτην ϊδεια  

αυτοκινούμενα: όςο το μόκοσ του οχόματοσ 

ΚΑΣ.Α' πρωτογενό διατροφικϊ προώόντα γησ 6 μ. 

ΚΑΣ. Β' αλιεύματα  5 μ. 

ΚΑΣ.Γ' μεταποιημϋνα διατροφικϊ προώόντα, κατεψυγμϋνα 5 μ. 

ΚΑΣ. Δ' εύδη κηπουρικόσ 4μ. 

ΚΑΣ.Ε' βιομηχανικϊ εύδη, ενδύματα, νεωτεριςμού 6 μ. 

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΞΑΠΛΑΣΑΝΟΤ 

παραγωγού: όπωσ αναγρϊφονται  ςτην ϊδεια  

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%CE%B4-1-%CE%BB%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-27-%CE%AD-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-29-ίδρυση-μετακίνηση-επέκταση-κα-2/
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αυτοκινούμενα: όςο το μόκοσ του οχόματοσ 

ΚΑΣ.Α' πρωτογενό διατροφικϊ προώόντα γησ 6μ. 

ΚΑΣ. Β' αλιεύματα  5 μ. 

ΚΑΣ.Γ' μεταποιημϋνα διατροφικϊ προώόντα, κατεψυγμϋνα 6μ. 

ΚΑΣ. Δ' εύδη κηπουρικόσ 4μ. 

ΚΑΣ.Ε' βιομηχανικϊ εύδη, ενδύματα, νεωτεριςμού 6μ. 

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ 

παραγωγού: όπωσ αναγρϊφονται  ςτην ϊδεια  

αυτοκινούμενα: όςο το μόκοσ του οχόματοσ 

ΚΑΣ.Α' πρωτογενό διατροφικϊ προώόντα γησ 6μ. 

ΚΑΣ. Β' αλιεύματα  3μ. 

ΚΑΣ.Γ' μεταποιημϋνα διατροφικϊ προώόντα, κατεψυγμϋνα 6μ. 

ΚΑΣ. Δ' εύδη κηπουρικόσ 4μ. 

ΚΑΣ.Ε' βιομηχανικϊ εύδη, ενδύματα, νεωτεριςμού 6μ. 

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΧΑΛΟΤ 

παραγωγού: όπωσ αναγρϊφονται  ςτην ϊδεια  

αυτοκινούμενα: όςο το μόκοσ του οχόματοσ 

ΚΑΣ.Α' πρωτογενό διατροφικϊ προώόντα γησ 5μ. 

ΚΑΣ. Β' αλιεύματα  3μ. 

ΚΑΣ.Γ' μεταποιημϋνα διατροφικϊ προώόντα, κατεψυγμϋνα 6μ. 

ΚΑΣ. Δ' εύδη κηπουρικόσ 4μ. 

ΚΑΣ.Ε' βιομηχανικϊ εύδη, νεωτεριςμού, ενδύματα 6μ. 

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΡΦΑΓΓΕΛΟΤ 

παραγωγού: όπωσ αναγρϊφονται  ςτην ϊδεια  

αυτοκινούμενα: όςο το μόκοσ του οχόματοσ 

ΚΑΣ.Α' πρωτογενό διατροφικϊ προώόντα γησ 6μ. 

ΚΑΣ. Β' αλιεύματα  4μ. 

ΚΑΣ.Γ' μεταποιημϋνα διατροφικϊ προώόντα, κατεψυγμϋνα 6μ. 
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ΚΑΣ. Δ' εύδη κηπουρικόσ 4μ. 

ΚΑΣ.Ε' βιομηχανικϊ εύδη, νεωτεριςμού, ενδύματα 6μ. 

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΤΚΑΡΠΗ 

παραγωγού: όπωσ αναγρϊφονται  ςτην ϊδεια  

αυτοκινούμενα: όςο το μόκοσ του οχόματοσ 

ΚΑΣ.Α' πρωτογενό διατροφικϊ προώόντα γησ 6μ. 

ΚΑΣ. Β' αλιεύματα  3μ. 

ΚΑΣ.Γ' μεταποιημϋνα διατροφικϊ προώόντα, κατεψυγμϋνα 6μ. 

ΚΑΣ. Δ' εύδη κηπουρικόσ 4μ. 

ΚΑΣ.Ε' βιομηχανικϊ εύδη, νεωτεριςμού, ενδύματα 6μ. 
 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΞΙΥΙΑΝΗ 

παραγωγού: όπωσ αναγρϊφονται  ςτην ϊδεια  

αυτοκινούμενα: όςο το μόκοσ του οχόματοσ 

ΚΑΣ.Α' πρωτογενό διατροφικϊ προώόντα γησ 6μ. 

ΚΑΣ. Β' αλιεύματα  3μ. 

ΚΑΣ.Γ' μεταποιημϋνα διατροφικϊ προώόντα, κατεψυγμϋνα 6μ. 

ΚΑΣ. Δ' εύδη κηπουρικόσ 4μ. 

ΚΑΣ.Ε' βιομηχανικϊ εύδη, νεωτεριςμού, ενδύματα 6μ. 

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΥΙΛΨΣΕΙΑ 

παραγωγού: όπωσ αναγρϊφονται  ςτην ϊδεια  

αυτοκινούμενα: όςο το μόκοσ του οχόματοσ 

ΚΑΣ.Α' πρωτογενό διατροφικϊ προώόντα γησ 6μ. 

ΚΑΣ. Β' αλιεύματα  3μ. 

ΚΑΣ.Γ' μεταποιημϋνα διατροφικϊ προώόντα, κατεψυγμϋνα 6μ. 

ΚΑΣ. Δ' εύδη κηπουρικόσ 4μ. 

ΚΑΣ.Ε' βιομηχανικϊ εύδη, νεωτεριςμού, ενδύματα 6μ. 

 

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΜΑΦΨΝ 

παραγωγού: όπωσ αναγρϊφονται  ςτην ϊδεια  
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αυτοκινούμενα: όςο το μόκοσ του οχόματοσ 

ΚΑΣ.Α' πρωτογενό διατροφικϊ προώόντα γησ 6μ. 

ΚΑΣ. Β' αλιεύματα  3μ. 

ΚΑΣ.Γ' μεταποιημϋνα διατροφικϊ προώόντα, κατεψυγμϋνα 6μ. 

ΚΑΣ. Δ' εύδη κηπουρικόσ 4μ. 

ΚΑΣ.Ε' βιομηχανικϊ εύδη, νεωτεριςμού, ενδύματα 6μ. 

 

 

 Καηόπηλ ν Πξόεδξνο, θάιεζε ηα κέιε ηεο  επηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 

     Η Επηηξνπή Πνηόηεηαο Ζσήο, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, έρνληαο ππόςε ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73  ηνπ 

Ν.3852/2010  

 

 

                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 

        Εηζεγείηαη θαη γλσκνδνηεί ζεηηθά πξνο ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηελ έγθξηζε  

ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο Λατθώλ Αγνξώλ ηνπ Δήκνπ Αικσπίαο.  

   

 

 

                        Η απόθαζη αςηή πήπε αύξ. απιθμ. 6/2018 
...................................................................................................………………… 

Αθού ηελείωζαν ηα θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ λύνεηαι η ζςνεδπίαζη. 
 Για αςηό ζςνηάσθηκε ηο ππακηικό αςηό και ςπογπάθεηαι όπωρ παπακάηω: 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΑ  ΜΔΛΖ 
(Α κ ο λ ο σ θ ο ύ ν     Τ π ο γ ρ α φ έ ς) 

  
  ΑΚΡΗΒΔ  ΑΠΟΠΑΜΑ 

  Αριδαία 14-11-2018 
   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ Δ.Π.Ε. 

 

 

 

       ΜΠΗΝΟ  Γ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ 
      ΓΖΜΑΡΥΟ  ΑΛΜΩΠΗΑ 
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