
 1 

                         

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 24/16-10-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 305/2018 
Περί χορήγησης αδείας παραγωγού πωλητή υπαίθριου 

πλανόδιου εµπορίου στην Ιωάννα Κ. Κολιαλή. 

 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 16 Οκτωβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 19357/12-10-2018. 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Σταµούλης Ιωάννης   Ρήγα Ιωάννα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Παπανίκος ∆ηµήτριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης   Παπαλευθέρης Ελευθ 
∆ήµας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος   Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος  
Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος  
Φυλακτός Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  
Καστάνη Αικατερίνη ∆ρένης Αθανάσιος  
Κολάτας Ιωάννης Μπερδελής Γεώργιος  
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης  
Ρήγα Ελένη Χοροζάνης Αντώνιος   
Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης  
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και οι Πρόεδροι των Σ/λίων ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Μεγαρέων 
και Ν. Περάµου κ.κ. Μουσταϊρας Ηλίας και Λιώτας ∆ηµοσθένης αντίστοιχα. 

Μετά τις προ ηµερησίας ∆/ξεως ερωτήσεις – ανακοινώσεις οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης,  ∆ρένης Αθανάσιος,  Φωτίου Σταύρος του 
Κων.,  Πιλίλης Σωτήριος,  Βαρελάς Κλεάνθης ,  Ζάλης Αθανάσιος,                         
Κόττας Βασίλειος,  Λέλης Μελέτιος,  Μιχάλαρος Ιωάννης,  Μπέρδελης Γεώργιος 
και  Μαργέτης Παναγιώτης απεχώρησαν. 

Στην αρχή της υπ΄αριθ. 286/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 29ο  θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την υπ’ αρ. πρωτ. 14340/07-0802018 εισήγηση  του αρµοδίου 
Προϊσταµένου του ∆ήµου µας κ. Γεωργατζά Θεόδωρου, που έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ : « Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου».  
 ΣΧΕΤ.  Η υπ΄αρ. πρωτ. 14340/31-07-2018 αίτηση της κ. Κολιαλή Ιωάννας  του Κων/νου.  
Σύµφωνα µε τις περιπτ. 1,4 και 8 του άρθρου 2 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 
τεύχος Α'): 
«1. «Υπαίθριο εµπόριο»: η εµπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως 
η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωµένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το 
πλανόδιο εµπόριο. 
4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος 
δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εµπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας 
παραγωγής. 
8. «Αγροτικά προϊόντα»: τα προϊόντα του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, 
της µελισσοκοµίας, της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλιείας, της 
αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέργειας, της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας 
και των κάθε είδους εκτροφών, τα προϊόντα που προέρχονται από το πρώτο στάδιο 
επεξεργασίας ή µεταποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρχεται από 
την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Αρµόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών είναι ο 
δήµος της µόνιµης κατοικίας του παραγωγού. Για την έκδοση και ανανέωση άδειας 
παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε παραγωγούς που έχουν τη µόνιµη κατοικία τους 
σε δήµο που γεωγραφικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα 
Θεσσαλονίκης, αρµόδια αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες είναι επίσης αρµόδιες και για την ανανέωση των αδειών 
που έχουν εκδοθεί από τους πρώην Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και 
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. 
2. Για τους αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισµούς, καθώς και τις οµάδες και τις 
οργανώσεις παραγωγών, αρµόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών ορίζεται ο 
δήµος, στον οποίο έχουν την έδρα τους, πλην αυτών που εδρεύουν εντός των διοικητικών 
ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τους 
οποίους αρµόδια είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 
αντίστοιχα.» 
Σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος 
Α'): 
«1. Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορηγείται σε: 
α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελµατίες αγρότες, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010 
(Α' 151), 
β) αγροτικούς συνεταιρισµούς, γυναικείους συνεταιρισµούς, οµάδες παραγωγών και 
οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Α' 78), αποκλειστικά για τη διάθεση 
προϊόντων των µελών τους. 
2. Οι επαγγελµατίες αγρότες µπορούν να δραστηριοποιούνται σε πάσης µορφής 
υπαίθριες αγορές, καθώς και στο στάσιµο και πλανόδιο εµπόριο, αναλόγως της άδειας 
που τους έχει χορηγηθεί.  
Οι αγροτικοί και γυναικείοι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµάδες και οργανώσεις 
παραγωγών, µπορούν να δραστηριοποιούνται µόνο σε οργανωµένες αγορές, όπως οι 
λαϊκές αγορές και οι αγορές καταναλωτών. 
Κάθε συνεταιρισµός, οµάδα ή οργάνωση παραγωγών δικαιούται µία (1) άδεια λαϊκής 
αγοράς ανά είκοσι (20) µέλη και όχι περισσότερες από δέκα (10) άδειες και κάθε 
γυναικείος συνεταιρισµός µία άδεια ανά δέκα (10) µέλη και όχι περισσότερες από δύο (2) 
άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισµούς συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό 
προέρχονται τα είδη. Ειδικά για τους γυναικείους συνεταιρισµούς, η πρώτη ύλη των 
παραγόµενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής των µελών του. Σε κάθε 
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λαϊκή αγορά οι ανωτέρω συνεταιρισµοί, οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών δεν 
επιτρέπεται να κατέχουν περισσότερες της µίας (1) θέσης» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Η άσκηση της υπαίθριας εµπορικής δραστηριότητας επιτρέπεται στους παραγωγούς 
µετά την έκδοση σχετικής άδειας. Η εν λόγω άδεια φέρει την ονοµασία «Α∆ΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 
α. Την αρχή που εκδίδει την άδεια, τον αριθµό της άδειας, την αρχική ηµεροµηνία έκδοσής 
της και τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος που χρησιµοποιεί ο κάτοχός της. 
β. Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, κατά περίπτωση, τα στοιχεία της ταυτότητας του 
παραγωγού ή της άδειας διαµονής, τη διεύθυνση κατοικίας και τον αριθµό δηµοτολογίου. 
Όταν πρόκειται για συνεταιρισµό, οµάδα ή οργάνωση παραγωγών, η άδεια εκδίδεται στο 
όνοµα του συνεταιρισµού, της οµάδας ή της οργάνωσης παραγωγών και επ' αυτής 
αναγράφονται και τα στοιχεία του δηλωµένου υπαλλήλου που διενεργεί τις πωλήσεις. 
γ. Τον Αριθµό Φορολογικού Μητρώου, την αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, στην 
οποία υπάγεται ο πωλητής και, όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τον ασφαλιστικό 
φορέα, τον αριθµό Α.Μ.Κ.Α. και τον αριθµό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών του ν. 
3874/2010. Για τους αλιείς αναγράφεται και ο αριθµός του αλιευτικού σκάφους στο Εθνικό 
Αλιευτικό Μητρώο, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ) 1224/2009 (L 343) και (ΕΕ) 
404/2011 (L 112). 
δ. Αν ο παραγωγός δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές, τις συγκεκριµένες θέσεις εντός 
αυτών που κατέχει ο πωλητής, ανά ηµέρα, καθώς και κάθε µεταγενέστερη µεταβολή των 
στοιχείων αυτών. Αν ο παραγωγός δραστηριοποιείται στο στάσιµο εµπόριο, το 
συγκεκριµένο σηµείο δραστηριοποίησης και, αν ο παραγωγός δραστηριοποιείται στο 
πλανόδιο εµπόριο, την Περιφέρεια, στα όρια της οποίας επιτρέπεται να κινείται 
πλανοδίως. 
ε. Τα παραγόµενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότητες αυτών που πρόκειται να 
διατεθούν κατά τα χρονικά διαστήµατα, για τα οποία ανανεώνεται η άδεια, καθώς και τις 
Περιφερειακές Ενότητες, στις οποίες βρίσκονται οι εκµεταλλεύσεις τους. 
στ. Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία (όνοµα, επώνυµο, πατρώνυµο, ΑΦΜ) 
των προσώπων που υποβοηθούν ή αναπληρώνουν τον δικαιούχο πωλητή παραγωγό 
πωλητή. 
ζ. Τον αριθµό του παραγωγού στο Μητρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών του 
π.δ. 326/1998 (Α' 221), για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. 
2. Ο δικαιούχος ή το άτοµο που τον αναπληρώνει οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο 
της αδείας καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά 
όργανα και να το διατηρεί σε καλή κατάσταση. Απώλεια του εντύπου της άδειας 
συνεπάγεται αδυναµία δραστηριοποίησης µέχρι την επανέκδοσή του. Για την επανέκδοση 
ή επανεκτύπωση άδειας, λόγω απώλειας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, απαιτείται η 
καταβολή παραβόλου υπέρ της αρχής έκδοσης της άδειας. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίζονται τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά κάθε εντύπου άδειας, το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την 
έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση επανέκδοσή της ή επανεκτύπωσή της, καθώς και κάθε 
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Τα είδη εµπορίας, για τα οποία χορηγείται η άδεια παραγωγού πωλητή, είναι: 
α. οπωροκηπευτικά, 
β. αυγά σφραγισµένα µε το διακριτικό αριθµό του παραγωγού, 
γ. λοιπά αγροτικά προϊόντα, όπως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, 
δ. ελαιόλαδο συσκευασµένο, όπως ορίζεται στον Κανονισµό 29/2012 και την 
323902/18.9.2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β' 2026), 
ε. οίνος εµφιαλωµένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εµφιαλωθεί και επισηµανθεί, σύµφωνα µε 
την κείµενη ενωσιακή (Κανονισµός (ΕΕ) 1308/2013, Κανονισµός (ΕΚ) 606/2009, 
Κανονισµός (ΕΚ) 607/2009, Κανονισµός 436/2009) και εθνική αµπελοοινική νοµοθεσία 
υπ'αριθµ. 5833/155045/ 12.12.2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 3324) όπως ισχύει, υπ' 
αριθµ. 285870/1.9.2004 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 1372), υπ' αριθµ. 
6141/148160/30.12.2015 υπουργική απόφαση (Β' 2904), υπ' αριθµ. 
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5067/117292/27.10.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β' 2323) όπως ισχύει, υπ' 
αριθµ. 5042/116548/26.10.2015 υπουργική απόφαση (Β' 2323), στ. µέλι τυποποιηµένο, 
ζ. πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των 
τροφίµων, σύµφωνα µε την ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία (υπουργική απόφαση 
2379/82701/2016, Β' 2330), 
η. νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας, 
θ. προϊόν απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διήµερων), 
ι. άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά και κηπευτικό χώµα, το 
οποίο δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία, καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό 
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων 
και φυτά αµπέλου, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο ν. 1564/1985 (Α' 164) και οι 
υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του, 
ια. τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β'2468), µε τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκοµικά, µαρµελάδες, γλυκά 
του κουταλιού, παραδοσιακά ζυµαρικά, βότανα, αρτύµατα, ιβ. αλλαντικά από 
παραγωγούς κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένες µονάδες, 
τηρουµένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε την εθνική και ενωσιακή 
νοµοθεσία. Αν ο κτηνοτρόφος δεν διαθέτει δική του µονάδα παραγωγής, αλλά 
παραλαµβάνει τελικό προϊόν από δική του πρώτη ύλη που παράγεται σε άλλη 
εγκεκριµένη µονάδα, εφαρµόζονται αναλόγως τα οριζόµενα στο άρθρο 10 για τα 
τυροκοµικά προϊόντα, ιγ. γαλακτοκοµικά προϊόντα. 
2. Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εµπορίου που παράγουν προϊόντα της 
παραγράφου 1(α), µπορούν κατά τη διάρκεια διάθεσης των καλλιεργούµενων προϊόντων 
τους να διαθέτουν και άλλα µη επεξεργασµένα πρωτογενή προϊόντα που σχετίζονται µε 
την κύρια παραγωγή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα αµπελόφυλλα για τους 
αµπελοκαλλιεργητές, τα άνθη κολοκυθιού για τους αντίστοιχους καλλιεργητές, τα αυτοφυή 
φυτά που φύονται εντός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων των παραγωγών. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µπορεί να προστίθενται ή να 
αφαιρούνται πωλούµενα είδη πέραν των προαναφεροµένων, σε περίπτωση αυξηµένης 
ζήτησης προϊόντων, ανεπάρκειας αγοράς και παραγωγής νέων προϊόντων.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή επαγγελµατία αγρότη προσκοµίζονται τα 
εξής δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει 
ότι δεν κατέχει οποιασδήποτε άλλης µορφής άδεια υπαίθριου εµπορίου. Στη δήλωση 
αναγράφεται και ο αριθµός Μητρώου Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους 
υπόχρεους εγγραφής σε αυτό. 
β. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 
3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόµενος είναι επαγγελµατίας αγρότης. 
γ. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας 
∆ήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης β' 
του άρθρου 11. 
δ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
ε. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. 
στ. Βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS. 
ζ. Πιστοποιητικό υγείας. 
2. Για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, τους γυναικείους συνεταιρισµούς, τις οµάδες 
παραγωγών και τις οργανώσεις παραγωγών υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά: 
α. Για τους συνεταιρισµούς: 
αα. βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών και άλλων 
συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016, 
ββ. πράξη συγκρότησης ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
γγ. κατάσταση µελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού, 
δδ. βεβαίωση ταµειακής µηχανής από το TAXIS. 
β. Για τις οµάδες και οργανώσεις παραγωγών, κατάσταση µελών, αρµοδίως 
υπογεγραµµένη από το όργανο που εκπροσωπεί την οµάδα ή οργάνωση, στην οποία 
αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού. 



 5 

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' και β' προσκοµίζονται αµελλητί εκ νέου στην 
αδειοδοτούσα αρχή σε κάθε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων τους. 
Το µητρώο µελών για τους συνεταιρισµούς και οι αποφάσεις αναγνώρισης από τις 
αρµόδιες επιτροπές του άρθρου 2 της 397/18235/16.2.2017 απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β' 601), για τις οµάδες και τις οργανώσεις 
παραγωγών, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αδειοδοτούσα αρχή. 
3. Εφόσον τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι πλήρη, τότε οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 8, 
εκδίδουν άδεια υπαίθριου εµπορίου στο όνοµα του αιτούντος. Η άδεια αυτή αποτελεί 
προαπαιτούµενο για την περαιτέρω δραστηριοποίηση του αδειούχου στις οργανωµένες 
αγορές του παρόντος και στο στάσιµο ή πλανόδιο εµπόριο, µε την επιφύλαξη της 
παραγράφου 6 του άρθρου 13. Σε κάθε περίπτωση οι αρµόδιες αρχές έκδοσης και 
ανανέωσης ενηµερώνουν αµελλητί το πληροφοριακό σύστηµα και τα σχετικά µητρώα και 
διεκπεραιώνουν εξαρχής κάθε θέµα σχετικό µε την άδεια.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή 
έχει ως αντικείµενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο 
ενδιαφερόµενος προσκοµίζει τα εξής δικαιολογητικά: 
α. Για τη διάθεση αυγών, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης 
της πτηνοτροφικής µονάδας ή νόµιµη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία 
αδειοδότησης, σύµφωνα µε το ν. 4056/2012 (Α' 52), καθώς και βεβαίωση ωοσκοπικού 
ελέγχου, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 853/2004 (L 139/55) και 589/2008 (L 163/6). Σε 
κάθε περίπτωση απαιτείται επίσης η γνωστοποίηση του κωδικού εκµετάλλευσης. 
β. Για τη διάθεση µελιού, επικυρωµένο φωτοαντίγραφο µελισσοκοµικού βιβλιαρίου 
νοµίµως θεωρηµένου σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 370910/14.5.2001 απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας (Β' 642). 
γ. Για τη διάθεση πουλερικών και κονίκλων, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή 
άδεια εγκατάστασης της µονάδας σύµφωνα µε το ν. 4056/2012 (Α' 52). Ειδικά, οι 
παραγωγοί, που η ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή 
λαγόµορφα και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριµένα πτηνοσφαγεία 
ή σε εγκεκριµένα σφαγεία λαγοµόρφων αντίστοιχα, ακολουθούν τις υποχρεώσεις που 
θέτει η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
στην οποία βρίσκεται η εκµετάλλευση. 
δ. Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τµήµατος Αλιείας της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 
στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του 
καθεστώς, τα χρησιµοποιούµενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι 
συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία. 
ε. Για τη διάθεση αλιευµάτων υδατοκαλλιεργειών, βεβαίωση του Τµήµατος Αλιείας της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 
από την οποία προκύπτει ότι η µονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα 
είδη και οι ποσότητες των παραγόµενων αλιευµάτων. 
στ. Για τη διάθεση προϊόντος απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διήµερων), άδεια 
απόσταξης του αρµόδιου τελωνείου σύµφωνα µε τις παραγράφους Ε.3 και Ε.8 του 
άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α' 281). 
ζ. Για τη διάθεση των προϊόντων οικοτεχνίας του άρθρου 3 της 4912/120862/5.11.2015 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β' 2468), βεβαίωση του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ. 
η. Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, Βεβαίωση 
Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 
της αριθµ. 2078/80743/25.7.2017 απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β' 2679), εκτός των περιπτώσεων παραγωγής 
πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκοµικών ειδών που καθορίζονται µε την υπουργική 
απόφαση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1564/1985. 
θ. Για τη διάθεση εµφιαλωµένου οίνου, δήλωση συγκοµιδής, δήλωση παραγωγής οίνων 
και γλευκών, δήλωση αποθεµάτων προηγούµενου έτους, αν υπάρχει, και αντίγραφο της 
δήλωσης του µικρού οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρµόδια Τελωνειακή Αρχή, 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθµ . ∆ΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 
2015/16.12.2015 (Β'2785) Α.Υ.Ο., όπως ισχύει. 
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ι. Για τη διάθεση µεταποιηµένων προϊόντων που δεν µεταποιούνται σε εγκατάσταση του 
παραγωγού, αλλά σε µη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης 
της εγκατάστασης. Επιπλέον, ο παραγωγός πρέπει ανά πάσα στιγµή να έχει διαθέσιµα τα 
παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του προϊόντος που 
παραδόθηκαν στην εγκατάσταση µεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των 
προϊόντων που παρέλαβε. κ. Για τη διάθεση γαλακτοκοµικών προϊόντων: 
αα. Για τους κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά µέτρα για την ιδιοπαραγωγή 
γαλακτοκοµικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκµετάλλευση, σύµφωνα µε το άρθρο 
6 της 3724/162303/22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: 
ααα. βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω 
δραστηριότητας, 
βββ. βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. για τα εν λόγω προϊόντα, σύµφωνα µε την 
4912/120862/5.11.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 
ββ. Για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή µισθωµένη εγκεκριµένη 
εγκατάσταση: 
ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των 
εγκεκριµένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίµων (ΕΦΕΤ), 
βββ. αν πρόκειται για µισθωµένη εγκατάσταση, µισθωτήριο καταχωρηµένο στο TAXIS. 
γγ. Για τους κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή µισθωµένη εγκατάσταση, αλλά 
παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριµένη µονάδα, λαµβάνοντας τελικό µεταποιηµένο προϊόν: 
ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης µεταποίησης του γάλακτος στη λίστα 
των εγκεκριµένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ, 
βββ. ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης µεταποίησης 
του γάλακτος. 
δδ. Για τους ιδιοκτήτες «µικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων - µη 
κτηνοτρόφους: 
ααα. βεβαίωση του ΕΦΕΤ για τον αριθµό έγκρισης της εγκατάστασης, 
βββ. έναρξη επιτηδεύµατος µε τις µεταβολές της, 
γγγ. υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν διαθέτει 
εµπορικό κατάστηµα λιανικής πώλησης των παραγόµενων προϊόντων. 
κα. Για τη διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, ο παραγωγός προσκοµίζει τις 
απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 834/2007 (L 189), 889/2008 
(L 250) και την 245090/2006 (Β' 157) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή και µόνο επιτρέπεται να προσθέσει την 
ένδειξη «βιολογικό» στην πινακίδα του. Τα εν λόγω προϊόντα τοποθετούνται στον πάγκο 
εµφανώς διακριτά από τα υπόλοιπα, ώστε να µην προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή. 
Για όσα προϊόντα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ή για προϊόντα ζωικής προέλευσης και αλιείας, ο παραγωγός 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τις παραγόµενες ποσότητες, η οποία θεωρείται από τη 
∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, 
ως προς τη συσχέτιση της δηλούµενης ποσότητας µε τα στοιχεία της Ενιαίας ∆ήλωσης 
Ενίσχυσης ή των δηλώσεων παραγωγής στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 
Αλιείας, κατά περίπτωση. 
2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 προσκοµίζονται εκ νέου και για κάθε ανανέωση 
της άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.» 
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 171/13.11.2017 τεύχος Α'): 
«1. Η άδεια είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους δικαιούχους για την πώληση 
αποκλειστικά ιδιοπαραγόµενων προϊόντων. Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να 
εκµισθωθεί και να χρησιµοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα, πέραν του συζύγου και των 
τέκνων του δικαιούχου, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα 
για την αναπλήρωση.  
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και του άρθρου 25, 
που προβλέπουν υποβοήθηση, αναπλήρωση του αδειούχου και πρόσληψη υπαλλήλου 
από τον αδειούχο κάθε παραγωγός φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη 
δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής, σε αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο 
πώλησης των προϊόντων του. 
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3. Οι παραγωγοί πωλητές, οι οποίοι συµµετέχουν ως πρόεδροι ή γραµµατείς σε 
αναγνωρισµένα πρωτοβάθµια σωµατεία και οµοσπονδίες µπορούν να αναπληρώνονται 
από νόµιµα ορισµένο εκπρόσωπό τους µία µέρα την εβδοµάδα. Αν ο παραγωγός 
πωλητής συµµετέχει στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28, µπορεί επίσης να 
αναπληρώνεται κατά τα ανωτέρω και τις ηµέρες που πραγµατοποιείται συνεδρίαση των εν 
λόγω Επιτροπών. Στις περιπτώσεις αυτές, οι παραγωγοί πωλητές δηλώνουν τα άτοµα 
που τους αναπληρώνουν στο φορέα λειτουργίας, µία φορά, στην αρχή κάθε 
ηµερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη. 
4. Σε περίπτωση παύσης δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές λόγω συνταξιοδότησης, ο 
παραγωγός µπορεί να παραχωρήσει τις θέσεις που κατείχε σε ένα από τα τέκνα ή το 
σύζυγό του, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την 
έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή. Ο αποχωρών παραγωγός υποβάλλει στην αρµόδια 
αρχή του άρθρου 8 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνει ότι παραιτείται κάθε 
δικαιώµατος άσκησης υπαίθριου εµπορίου στο µέλλον και ότι δεν πρόκειται να ζητήσει 
νέα άδεια υπαίθριου εµπορίου οποιουδήποτε είδους και µορφής.  
5. Οι κάτοχοι των αδειών παραγωγών πωλητών επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται στα 
διοικητικά όρια των περιοχών, για τις οποίες τους έχει χορηγηθεί η άδεια. Αν του έχει 
χορηγηθεί άδεια λαϊκής αγοράς, ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να 
δραστηριοποιείται σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια, µετά την 
τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 32 για την κατανοµή - τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές. 
(παρ.1 άρθρο 6 Ν.4497/17). Αν του έχει χορηγηθεί άδεια στάσιµου εµπορίου, ο 
δικαιούχος παραγωγός πωλητής επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του 
στο προκαθορισµένο από το δήµο σηµείο, για το οποίο του έχει χορηγηθεί η άδεια. Οι 
παραγωγοί µπορούν να ζητήσουν θέση στάσιµου εµπορίου σε δήµο που βρίσκεται εντός 
των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων 
που βρίσκονται οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις τους. Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του 
καταβαλλόµενου τέλους ανά θέση καθορίζονται από το δήµο. (παρ.2 άρθρο 6 Ν.4497/17). 
Αν του έχει χορηγηθεί άδεια πλανόδιου εµπορίου, ο δικαιούχος παραγωγός πωλητής 
επιτρέπεται να ασκεί τη δραστηριότητά του εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας 
στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις του. Μπορεί, επίσης, να 
δραστηριοποιηθεί σε δύο ακόµη Περιφέρειες, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή του θα 
εγκριθεί από τον οικείο Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 3. (παρ.3 
άρθρο 6 Ν.4497/17). Αναφορικά µε τον παραγωγό πωλητή πλανόδιου εµπορίου, η 
υποβολή αίτησης και η έγκριση δραστηριοποίησης του εντός των διοικητικών ορίων της 
Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις του δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για την δυνατότητα δραστηριοποίησης του σε δύο ακόµα Περιφέρειες , 
εφόσον το εγκρίνουν οι οικείοι Περιφερειάρχες. (Υπ. Οικονοµίας & Ανάπτυξης 
εγκ.1/37698/03.04.2018). Η δυνατότητα δραστηριοποίησης σε δύο ακόµη Περιφέρειες, 
σύµφωνα µε το άρθρο 6, ισχύει και για όσους, κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4497/17, 
είναι ήδη κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή πλανόδιου εµπορίου. (παρ.9 άρθρο 59 
Ν.4497/17). 
6. Κάθε δικαιούχος άδειας παραγωγού πωλητή δικαιούται να κατέχει άδεια µίας µόνο 
µορφής υπαίθριου εµπορίου, δηλαδή, λαϊκής αγοράς ή στάσιµου εµπορίου ή πλανόδιου 
εµπορίου. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ή συγκαλλιέργειας, δικαιούνται άδειας 
παραγωγού πωλητή όλα τα πρόσωπα που καλλιεργούν, αρκεί να είναι γραµµένα στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ως επαγγελµατίες αγρότες, 
και να υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης. 
7. Η άδεια χορηγείται µόνον αν οι µισθωµένες από τον παραγωγό καλλιεργούµενες 
εκτάσεις βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφερειακής Ενότητας της 
µόνιµης κατοικίας του ή σε όµορη Περιφερειακή Ενότητα, µε εξαίρεση την περίπτωση που 
η άδεια χορηγείται για την εµπορία οσπρίων, ρυζιού, ξηρών καρπών και προϊόντων 
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόµενης Γεωγραφικής 
Ένδειξης (Π.Γ.Ε.). 
8. Οι παραγωγοί πωλητές υπαίθριου εµπορίου, οι οποίοι τυγχάνουν µέλη συνεταιρισµών, 
οµάδων και οργανώσεων παραγωγών που ασκούν εµπορική δραστηριότητα στα 
προϊόντα που παράγουν, πρέπει να µπορούν να αποδεικνύουν ανά πάσα στιγµή στα 
ελεγκτικά όργανα του παρόντος ότι εµπορεύονται µόνο το 20% των παραγόµενων 
ποσοτήτων τους και ότι το 80% αυτών παραδίδεται στο συνεταιρισµό, την οµάδα ή την 
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οργάνωση παραγωγών, όπως προβλέπεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του 
άρθρου 11. 
9. Ο παραγωγός οίνων ή και γλευκών πρέπει ανά πάσα στιγµή να έχει διαθέσιµα τα 
παραστατικά στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύονται οι ποσότητες αρχικής πρώτης 
ύλης που παρέδωσε στη µονάδα και αντίστοιχα οι ποσότητες τελικού προϊόντος που 
παρέλαβε, για τις τριµελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. 
10. Ο κτηνοτρόφος πρέπει ανά πάσα στιγµή να έχει διαθέσιµα τα παραστατικά στοιχεία 
από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες γάλακτος που παρεδόθησαν στην εγκατάσταση 
µεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε, για τις 
τριµελείς επιτροπές και τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος». 
Το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, 
υπολογίζεται µε βάση τη δήλωση του παραγωγού, τα πωλούµενα προϊόντα και τις 
ποσότητες αυτών. (παρ. 3 άρθρο 11 Ν. 4497/17). 
Η άδεια ανανεώνεται από το ∆ήµο, µε την υποβολή των δικαιολογητικών του άρθρου 11 
του Ν.4497/17, µέχρι και δύο (2) µήνες πριν τη συγκοµιδή. 
Προκειµένου για καλλιέργειες διάρκειας µικρότερης από δύο (2) µήνες η αίτηση για την 
ανανέωση της άδειας υποβάλλεται στο ∆ήµο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη 
συγκοµιδή.  
Ο πωλητής υποχρεούται να υποβάλλει στο ∆ήµο ανά τριετία, τη Βεβαίωση εγγραφής στο 
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010, στην οποία 
αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόµενος είναι επαγγελµατίας αγρότης και ασφαλιστική 
ενηµερότητα. 
(Οι πωλητές κατά τον έλεγχο από τα αρµόδια όργανα υποχρεούνται: 
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελµατικής δραστηριότητας, στο χώρο που 
τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο 
παραγωγής, και 
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο µε τα ζητούµενα κάθε φορά αληθή στοιχεία.  
Ο δικαιούχος οφείλει να φέρει το πρωτότυπο έντυπο της αδείας του καθ' όλη τη διάρκεια 
της δραστηριότητάς του, να το επιδεικνύει στα ελεγκτικά όργανα και να το διατηρεί σε 
καλή κατάσταση. 
Απώλεια του εντύπου της άδειας συνεπάγεται αδυναµία δραστηριοποίησης µέχρι την 
επανέκδοσή του. 
Τα προς πώληση στο υπαίθριο εµπόριο είδη διατίθενται, σύµφωνα µε τους Κανόνες 
∆Ι.Ε.Π.Π.Υ. µε την επιφύλαξη ειδικών κατά περίπτωση διατάξεων αρµοδιότητας ΓΧΚ και 
πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
(υποπαράγραφος Ε1 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012, Α' 222). Σε 
καµία περίπτωση, δεν πρέπει να συνιστούν παράνοµη αποµίµηση προϊόντων ή να 
διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών µε την προστασία των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων ή διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νοµοθεσίας, 
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265) και του ν. 2969/2001 (Α' 281). 
Τα είδη ζωικής προέλευσης, συµπεριλαµβανοµένων και των νωπών ειδών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τα κατεψυγµένα προϊόντα γενικώς, πρέπει να διατηρούνται, 
να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασµένα οχήµατα αυτοκίνητα ή 
ρυµουλκούµενα. Επιπλέον εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β' 1187/2006) για τους οδηγούς ορθής πρακτικής και 
οι διατάξεις του ν. 2969/2001 (Α'281).  
Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεταιρισµούς συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
παραστατικά στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό προέρχονται τα 
είδη. Ειδικά για τους γυναικείους συνεταιρισµούς, η πρώτη ύλη των παραγόµενων 
προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας παραγωγής των µελών του. 
Στις περιπτώσεις εµπορίας ζώντων ζώων απαιτείται έγγραφο µετακίνησης των 
παραγωγικών ζώων, καθώς και βεβαίωση απαλλαγής από ασθένειες υπογεγραµµένη 
από κτηνίατρο της ∆ΑΟΚ. 
Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως 
διακινούµενες ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε ∆ελτία Αποστολής 
και τηρεί Καταστάσεις ∆ιακινούµενων Ποσοτήτων ανά προϊόν, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 
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του Παραρτήµατος A', αριθµηµένες και θεωρηµένες από την αρχή έκδοσης και 
ανανέωσης της άδειάς του. Οι εν λόγω Καταστάσεις, καθώς και τα ∆ελτία Αποστολής 
τηρούνται από τους πωλητές µέχρι την επόµενη ανανέωση της άδειάς τους.  
Για τυχόν παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα ελεγκτικά όργανα επιβάλλονται 
επιβάλλονται οι κυρώσεις όπως προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΓ' του Ν.4497/17, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε µε διόρθωση σφάλµατος στο ΦΕΚ 207/29.12.2017 τεύχος Α'. 
Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.4497/17 κάθε ισχύουσα, έως την έναρξη 
ισχύος του Ν.4497/17 (ηµερ. έναρξης 13.11.2017), άδεια πωλητή υπαίθριου εµπορίου και 
κάθε νέα άδεια που εκδίδεται καταχωρίζεται στο ΟΠΣΠΑ.  
Με την υπ’ αριθ. 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 353/07.02.2018 τεύχος Β') Απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης καθορίστηκε το ποσό του παραβόλου που 
απαιτείται για την έκδοση της άδειας στα δέκα (10) € ευρώ.  
Η κ. ΚΟΛΙΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ κάτοικος Μεγάρων, οδός Βυζαντίου 54, υπέβαλε 
στην υπηρεσία µας την υπ’ αριθµ. πρωτ. 14340/31-07-2018 αίτηση στην οποία αιτείται τη 
χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου ετήσιας 
διάρκειας, για ΖΩΝΤΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ιδίας παραγωγής, προκειµένου να 
δραστηριοποιηθεί εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας στην οποία διατηρεί τις 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις της, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτησή της θα εγκριθεί από τον 
οικείο Περιφερειάρχη, σύµφωνα µε το άρθρο 47 παράγραφος 3. του Ν. 4497/17. Η αίτηση 
της συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ήτοι: 1) αρ. πρωτ. 3086/23-07-2018 
βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του Ν. 
3874/2010 ως Επαγγελµατίας Αγρότης, 2) αρ. πρωτ. 145023001136/12-04-2018 Ενιαία 
Αίτηση Ενίσχυσης /Ενιαία ∆ήλωση Καλλιέργειας, Εκτροφής ΕΛΓΑ, 3) την από 19-07-2018 
βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, 4) βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας –απόδειξη 
ταµειακής µηχανής, 5) πιστοποιητικό υγείας, 6) Αρ. πρωτ. 9385/09-07-2018 άδεια 
πτηνοτροφικής εγκατάστασης και 7) αρ. πρωτ. 9490/31-07-2018 διπλότυπο είσπραξης 
παραβόλου  ποσού δέκα (10) ευρώ.    
Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά µε τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή 
υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου ετήσιας διάρκειας στην ενδιαφερόµενη ως ακολούθως:  
ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΛΙΑΛΗ 
ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Α.∆.Τ. …………………. Ρ.709170 
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 54, ΜΕΓΑΡΑ 
ΑΡ. ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 14579/2 
ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΡΝ 4735 
Α.Φ.Μ. 061386620 
∆.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Α.Μ.Κ.Α. 25047900185 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ) 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ του ν. 3874/20103086/23-07-2018 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΝΤΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 4.400 
ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΑ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ Α∆ΕΙΟΥΧΟ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 
ΟΝΟΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Α.Φ.Μ. 301660765 
∆.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ΄ όψη την ανωτέρω εισήγηση και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε και τις ∆/ξεις του Ν. 4497/2017 και  του άρθρου 65 του Ν. 
3852/2010. 

 
 



 10 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει την χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου 
πλανόδιου εµπορίου, ετήσιας διάρκειας, στην κα Κολιαλή Ιωάννα του Κων/νου, µε 
τα παρακάτω στοιχεία:  
 ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΟΛΙΑΛΗ 
ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΑ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ 
Α.∆.Τ. …………………. Ρ.709170 
∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 54, ΜΕΓΑΡΑ 
ΑΡ. ∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ 14579/2 
ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΡΝ 4735 
Α.Φ.Μ. 061386620 
∆.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
Α.Μ.Κ.Α. 25047900185 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΚΑ (ΠΡΩΗΝ ΟΓΑ) 
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ του ν. 3874/2010 3086/23-07-2018 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΝΤΑ ΟΙΚΟΣΙΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  4.400 
ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΑ Ή ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ Α∆ΕΙΟΥΧΟ 
ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 
ΟΝΟΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Α.Φ.Μ. 301660765 
∆.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 305/2018. 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
 Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Ο Πρόεδρος της Ρήγα Ελένη ∆ρένης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Ν.Περάµου Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
Λιώτας ∆ηµοσθένης Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο  ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


