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Άρθρο 1  Σκοπός του κανονισμού  
Σκοπός  και αντικείμενο του κανονισμού λειτουργίας της δημοτικής αγοράς είναι : α) ο καθορισμός 

των όρων, των προϋποθέσεων και η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, λειτουργία, υγιεινή 
και τάξη στο χώρο της, β) η δραστηριοποίηση των δικαιούχων οικονομικών & παραγωγικών δυνάμεων μέσω 

της διαδικασίας εκμίσθωσης των θέσεων της αγοράς, γ) η εξασφάλιση της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης 

ενημέρωσης του καταναλωτή που μπορεί να επηρεάσει την αγοραστική του απόφαση , την ορθότητα της 
συναλλαγής και να διασφαλίσει τα συμφέροντα του και δ) η προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των 

ενδιαφερομένων πωλητών.  
 

Άρθρο 2  Νομικό πλαίσιο  
Ο κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη. Βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, εκδίδεται 

και καθορίζει τη λειτουργία της δημοτικής αγοράς βάσει των παρακάτω διατάξεων :  

 της περ. 10, παρ. I του άρθρου 75, παρ. 1 του άρθρου 76, άρθρο 79, 284 και 285 άρθρα του Ν. 

3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α’/08-6-2006),  
 παρ. 1, άρθρο 192 του N. 3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1, άρθρο 196 του Ν. 

4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/19-7-2018),  

 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/07-6-2010),  

 των άρθρων 82, 83, 84, 85 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α’/19-07-2018),  

 του Ν. 4673/2020 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α’/11-3-2020) « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις »,  

 του Ν. 4497/2017 (Φ.Ε.Κ. 171/τ.Α’/13-11-2017) « Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

 του άρθρου 37 του Ν. 4384/2016 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α’/26-4-2016) « Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 

συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις »,  
 του Ν. 4235/2014 (Φ.Ε.Κ. 32/τ.Α’/11-02-2014),  

 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’/08-8-2013) « Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της 

παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις », 

 του N. 3874/2010 (Φ.Ε.Κ. 151/τ.Α’/06-9-2010) « Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων », 

 του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010),  

 της υπ’ αρ. 16852/06-4-2011 (Φ.Ε.Κ. 661/τ.Β’/20-4-2011) Υπουργικής Απόφασης « Πρότυπος κανονισμός 

λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου », 

 της υπ’ αρ. 3724/162303/14 (Φ.Ε.Κ. 3438/τ.Β’/22-12-2014) Κοινής Υπουργικής Απόφασης « Εθνικά μέτρα 

και παρεκκλίσεις στον τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 
και (ΕΚ) 853/2004 »,  

 της υπ’ αρ. 91354/17 (Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β’/30-8-2017) Υπουργικής Απόφασης « Κωδικοποίηση Κανόνων 
Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) »,  
 της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23-06-2017 ( Φ.Ε.Κ. 2161/τ.Β’ ) Υπουργικής Απόφασης ,   

 της υπ’ αρ. 12679/01-02-2018  (Φ.Ε.Κ 353/τ.Β’/07-02-2018) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης,  

 της υπ’ αρ. 56740/29-5-2018 (Φ.Ε.Κ 2035/τ.Β’/05-6-2018) Κοινής Απόφασης του Υπουργού και του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και   
 της υπ’  αρ. 72561/08-7-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης & Τουρισμού ,     

 των υπ’ αρ. 122438/08-11-2017 και 01/37698/03-4-2018 εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομίας & 

Ανάπτυξης ,  

 του υπ’ αρ. πρωτ. Α1/41562/1490/29-6-2018 εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,  

 του υπ’ αρ. πρωτ. 49226/20-10-2008 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών περί δημοσίευσης 

περίληψης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 Κ.Δ.Κ ,     
 των υπ’ αρ. πρωτ. 37945/17-11-2011 και 46384/19-6-2019 εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών για 

την εφαρμογή του άρθρου 285 του ν. 3463/2006, 

 των υπ’ αρ. πρωτ. 2/14226/0021/25-02-2015 και 2/82950/0021/31-12-2015 εγγράφων του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους περί διαδικασίας προώθησης κανονιστικών πράξεων,  

 της υπ’ αρ. 03/11-01-2010 Γνωμοδότησης του Β’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ,  

 των υπ’ αρ. 532/16-11-2011 και 48/15-02-2012 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου,     

 του υπ’ αρ. πρωτ. 5494/07-5-2020 εγγράφου της Διεύθυνσης Διοικητικών − Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Καρπενησίου.   
 

Άρθρο 3  Ορισμοί 
Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί : 

 Δημοτική αγορά είναι η στεγασμένη και οργανωμένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί 

πρωτογενών και μεταποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, επαγγελματίες πωλητές, αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
γυναικείοι συνεταιρισμοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, 

ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών.   
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 Φορέας λειτουργίας είναι ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία της 

αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο την εν γένει λειτουργία της 
όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή.  

 Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου είναι ο παραγωγός που δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο 

και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής . 
 Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου είναι το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο 

υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα προϊόντα που δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή . 

 Προϊόν είναι κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής, κάθε χημικό προϊόν και κάθε προϊόν που συνιστά 

τρόφιμο. 

 Αγροτικά προϊόντα είναι 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 . 

 Βιολογικό προϊόν είναι το προϊόν, το οποίο προέρχεται από βιολογική παραγωγή, με βάση τους κανόνες 

που καθορίζονται από τους Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91» και 

889/2008 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΚ) αριθμ. 

834/2007 του Συμβουλίου, καθώς και από κάθε άλλη σχετική διάταξη του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. 
 Προσυσκευασμένο προϊόν είναι κάθε προϊόν που έχει τοποθετηθεί σε συσκευασία οποιασδήποτε φύσεως, 

χωρίς την παρουσία του αγοραστή και με τρόπο που το περιεχόμενο της συσκευασίας δεν μπορεί να 

μεταβληθεί χωρίς φανερό άνοιγμα ή αλλοίωσή της. 
 Μεταποίηση είναι η ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, 

συμπεριλαμβανομένης της θερμικής επεξεργασίας, του καπνίσματος, του αλατίσματος, της ωρίμανσης, της 

αποξήρανσης, του μαριναρίσματος, της εκχύλισης, της εξώθησης ή συνδυασμού αυτών των μεθόδων . 

 Μεταποιημένα προϊόντα είναι τα τρόφιμα που προέρχονται από τη μεταποίηση μη μεταποιημένων 

προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα οποία είναι αναγκαία για την 
παρασκευή τους ή τα οποία τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά . 

 Τρόφιμα ή είδη διατροφής είναι οι ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή μερική 

επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναμένεται ευλόγως ότι θα 
χρησιμεύσουν για το σκοπό αυτόν. 

 Προσυσκευασμένο τρόφιμο είναι η μονάδα πωλήσεως που προορίζεται να παρουσιασθεί ως έχει στον 

τελικό καταναλωτή και που αποτελείται από ένα τρόφιμο και τη συσκευασία, μέσα στην οποία έχει 
τοποθετηθεί πριν από την προσφορά του προς πώληση, εφόσον η συσκευασία αυτή το καλύπτει ολικά ή 

μερικά, αλλά κατά τρόπο που να μην είναι δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο, χωρίς να ανοιχτεί ή να 

τροποποιηθεί η συσκευασία. 
 Επισήμανση τροφίμων είναι οι μνείες, ενδείξεις, εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, εμπορικές ονομασίες, 

εικόνες ή σύμβολα που αναφέρονται σε ένα τρόφιμο και φέρονται σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, 

ετικέτα, δακτύλιο ή περιλαίμιο που συνοδεύουν ή αναφέρονται στο τρόφιμο αυτό. 
 Διάθεση είναι η θέση για πρώτη φορά σε κυκλοφορία του προϊόντος. 

 Ποιότητα είναι το σύνολο των στοιχείων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος που προδιαγράφουν την 

ικανότητά του να ικανοποιήσει προδιαγεγραμμένες ανάγκες. 

 Εμπορικά έγγραφα είναι τα έγγραφα με συγκεκριμένα στοιχεία μιας εμπορικής συναλλαγής, όπως εντολή 

ή παραγγελία, τιμολόγιο πώλησης, δελτίο αποστολής, πιστοποιητικό προέλευσης. 

 Κατανομή – τοποθέτηση είναι η διαδικασία στελέχωσης της δημοτικής αγοράς με πωλητές, ανεξάρτητα 

από την ιδιότητά τους . 
 Εκμίσθωση θέσης είναι η διαδικασία απόδοσης συγκεκριμένης, οριοθετημένης και αριθμημένης θέσης σε 

δικαιούχο πωλητή της δημοτικής αγοράς . 

 Οικοτεχνία είναι η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό, στο χώρο της 

αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσής του που είναι εγγεγραμμένος στο  Κεντρικό  
Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Οικοτεχνίας  (Κ.Η.Μ.Ο.). Το βασικό συστατικό του τελικού προϊόντος πρέπει να είναι 

ιδίας παραγωγής. Τα προϊόντα οικοτεχνίας προορίζονται για άμεση διάθεση από τον οικοτέχνη στους χώρους 
παρασκευής, σε περιοδικές τοπικές εκδηλώσεις, σε λαϊκές, δημοτικές αγορές, σε αγορές παραγωγών και σε 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης.   

 
Άρθρο 4  Ημέρα κα ώρες λειτουργίας                                                                                          

Με το παρόν άρθρο καθορίζονται οι ώρες : α) προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών, β) 
διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές και η ημέρα λειτουργίας της δημοτικής αγοράς. 

Η προσέλευση των πωλητών στους χώρους της στεγασμένης  Δημοτικής Αγοράς προκειμένου να 

μεταφέρουν πάγκους , εργαλεία και τα εμπορεύματά τους επιτρέπεται : α) τη θερινή περίοδο, 1η Μαΐου μέχρι 
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30 Σεπτεμβρίου, κάθε Παρασκευή από 19:00 μ.μ. έως 22:00 μ.μ. και β) τη χειμερινή περίοδο, 1η Οκτωβρίου 
μέχρι 30 Απριλίου, κάθε Παρασκευή  από 18:00 μ.μ. έως 22:00 μ.μ.  

Η είσοδος θα παραμένει κλειστή από τις 23:00 μ.μ. την Παρασκευή και μέχρι τις 06:00 π.μ. της 
επόμενης ημέρας για τη θερινή περίοδο . Αντίστοιχα για τη χειμερινή περίοδο θα παραμένει κλειστή μέχρι τις 

6:30 π.μ. της επόμενης ημέρας και δε θα επιτρέπεται η είσοδος . Οι πωλητές μετά την τοποθέτηση των 

πάγκων τους θα πρέπει να παρκάρουν υποχρεωτικά τα οχήματά τους σε χώρους στάθμευσης όπου δε θα 
εμποδίζεται η κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων. Όσοι προσέρχονται στη δημοτική αγορά, για την πώληση 

των προϊόντων τους, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την σχετική θεωρημένη και ισχύουσα άδεια .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Οι ώρες λειτουργίας της δημοτικής αγοράς καθορίζονται ως εξής : α) τη θερινή περίοδο, από 6:00 

π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ. και β) τη χειμερινή περίοδο, από 6:30 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ.  

Η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της αγοράς όπου θα 
απομακρύνονται οι πάγκοι και θα ελευθερώνεται ο χώρος. Απαγορεύεται αυστηρά η καταστρατήγηση και η 

μη εφαρμογή του ωραρίου λειτουργίας.  
Η δημοτική αγορά λειτουργεί κάθε ημέρα Σάββατο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας της 

συμπίπτει με ημέρα αργίας ή εορτής (Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Πάσχα, την τοπική εορτή του Αγίου 
Νικολάου του Καρπενησιώτη) θα μεταφέρεται με σχετική απόφαση του Δημάρχου την προηγούμενη ημέρα . 

Αν και η ημέρα αυτή είναι αργία θα μεταφέρεται την επομένη εργάσιμη της καθορισμένης ημέρας λειτουργίας 

της .    
 

Άρθρο 5  Όροι λειτουργίας της Δημοτικής αγοράς   
Η Δημοτική αγορά λειτουργεί στο Καρπενήσι , στη συμβολή των οδών Ζορμπά και Καραπιπέρη. Οι 

προς εκμίσθωση θέσεις της αγοράς αποτυπώνονται στην κάτοψη που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Δ’ που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού. Στην κάτοψη αυτή παρουσιάζεται η διαγράμμιση - 
αρίθμηση των θέσεων όπου τοποθετούνται οι πωλητές και οι διάδρομοι μεταξύ αυτών. Ο συνολικός αριθμός 

των θέσεων είναι 31 όπου οι 22 θέσεις έχουν μήκος επιφάνειας 4 μέτρα και οι υπόλοιπες 9 θέσεις έχουν 
μήκος επιφάνειας 2 μέτρα.   

Στο χώρο της δημοτικής αγοράς απαγορεύεται : α) η αύξηση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων. Σε 
περίπτωση μη προσέλευσης πωλητή, η εγκατάσταση πώλησης του διπλανού πωλητή δεν επεκτείνεται για 

κανένα λόγο, β) η αυθαίρετη αλλαγή θέσης  από τους πωλητές της αγοράς, γ) η αυξομείωση των 

διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων , δ) η δραστηριότητα στους χώρους της αγοράς 
ελλείψει της σχετικής άδειας, ε) η απευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το όχημα με το οποίο έγινε η 

μεταφορά των προϊόντων, στ) η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης οι οποίοι 
πρέπει να είναι ελεύθεροι για τη διέλευση των καταναλωτών, ζ) η  διέλευση των οχημάτων των πωλητών 

στο χώρο της αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, πλην των ωρών για την εκφόρτωση και φόρτωση των 

εμπορευμάτων, η) κάθε εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους 
αδειών υπαίθριου εμπορίου κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί, θ) η τοποθέτηση πάγκων από τους πωλητές 

σε άλλη μέρα από εκείνη που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος ή  η εγκατάλειψη αυτών μετά  τη 
λειτουργία της, ι) η χρήση φωτιάς για καύση απορριμμάτων, θέρμανση ή για όποια άλλη χρήση και ια) η 

κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στο χώρο της.  

 Ο χρησιμοποιούμενος χώρος της αγοράς είναι αναγκαίο να διατηρείται καθαρός κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της . Τόσο ο χώρος όσο και οι κάδοι συλλογής απορριμμάτων που βρίσκονται σ’ αυτήν, μετά τη 

λήξη της λειτουργίας της, είναι απαραίτητο να καθαρίζονται και να πλένονται επιμελώς από το συνεργείο 
καθαριότητας του δήμου.  

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και 
ευαλλοίωτων ειδών και ιδίως του νερού από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση 

των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των ψαριών επιτρέπεται εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΚ) Αρ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου , του Συμβουλίου της 29ης 
Απριλίου 2004 και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα 

υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από την 
αγορά με ευθύνη, μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια διαχειρίζονται ως απόβλητα ανάλογα με το 

χαρακτήρα τους . Σε καμία περίπτωση δε διοχετεύονται στα δίκτυα των ομβρίων υδάτων. 

 
Άρθρο 6  Δικαιούχοι συμμετοχής  

Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοτική αγορά Καρπενησίου έχουν : 
 Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, σύμφωνα με το ν. 3874/2010 (Φ.Ε.Κ. 151/τ.Α’). 

Οι παραγωγοί πωλητές μπορούν να υποβοηθούνται ή να αναπληρώνονται από το σύζυγο ή τα τέκνα τους ή 

από τους γονείς ή από τα αδέρφια τους, εφόσον αυτοί δεν κατέχουν άδεια υπαίθριου εμπορίου, χωρίς 
επιπρόσθετες διατυπώσεις πέραν της απλής δήλωσης των προσώπων αυτών στην αρμόδια αρχή, της 

υποβολής πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και της καταχώρισης των στοιχείων τους στο έντυπο 

της άδειας του παραγωγού πωλητή. Αν ο παραγωγός δεν έχει σύζυγο ή τέκνα ή τα πρόσωπα αυτά δηλώσουν 
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εγγράφως ότι δεν επιθυμούν να αναπληρώσουν τον αδειούχο, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του 
παραγωγού από δηλωμένο υπάλληλο. 

 Αγροτικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί, αγροτικές εταιρικές συμπράξεις, αναγκαστικοί 

συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, του ν. 4673/2020 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α’), αποκλειστικά για τη διάθεση 
προϊόντων των μελών τους. Στη δημοτική αγορά οι ανωτέρω συνεταιρισμοί δεν επιτρέπεται να κατέχουν 

περισσότερες της μίας (1) θέσης. 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. Ο δηλωμένος υπάλληλος εφόσον κωλύεται στη διενέργεια των 
πωλήσεων, αντικαθίσταται με άλλον δηλωμένο υπάλληλο ύστερα από γνωστοποίηση στο δήμο της έδρας 

του συνεταιρισμού. Τις πωλήσεις μπορεί επίσης να διενεργεί συνεταιριζόμενος παραγωγός. 

 Ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών του ν. 4384/2016 (Φ.Ε.Κ. 78/τ.Α’), αποκλειστικά για τη 

διάθεση προϊόντων των μελών τους. Στη δημοτική αγορά οι ανωτέρω δεν επιτρέπεται να κατέχουν 
περισσότερες της μίας (1) θέσης. Τα προϊόντα που διατίθενται από τις παραπάνω ομάδες και οργανώσεις 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία , από τα οποία αποδεικνύεται από ποιόν παραγωγό 
προέρχονται τα είδη. Στην περίπτωση που ο δηλωμένος υπάλληλος κωλύεται στη διενέργεια των πωλήσεων, 

αντικαθίσταται με άλλον δηλωμένο υπάλληλο ύστερα από γνωστοποίηση στο δήμο της έδρας του. Οι 
πωλήσεις μπορεί επίσης να διενεργούνται από άλλον παραγωγό που ανήκει στις ομάδες αυτές. 

 Οι επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου που είναι κάτοχοι της αντίστοιχης επαγγελματικής αδείας.   

 Οι οικοτέχνες που χρησιμοποιούν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση, τα είδη που 

διαθέτουν προς πώληση είναι δικής τους παραγωγής και είναι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου 

εμπορίου .  
 Οι παραγωγοί που δε διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν τα προϊόντα τους 

σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν.  

 Οι ιδιοκτήτες « μικρών επιχειρήσεων » παραγωγής τυροκομικών προϊόντων - μη κτηνοτρόφοι, κατά την 

έννοια του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 3724/162303/22-12-2014 ( Φ.Ε.Κ. 3438/τ.Β’/22-12-2014 ) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης - Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης - Τροφίμων και εφόσον δεν 

διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης , μπορούν να πωλούν γαλακτοκομικά προϊόντα.  

Οι πωλητές που δε διαθέτουν θεωρημένη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και τη σχετική 
βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας του Δήμου Καρπενησίου, δε θα γίνονται δεκτοί.   

 
Άρθρο 7  Διατιθέμενα προϊόντα 

Α. Είδη εμπορίας αδειών παραγωγών πωλητών   
Τα προϊόντα που μπορούν να διαθέτουν οι παραγωγοί πωλητές και τα οποία πρέπει να είναι 

αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας είναι :  

α) οπωροκηπευτικά, β) αυγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού, γ) λοιπά αγροτικά 
προϊόντα π.χ. ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, δ) μέλι τυποποιημένο, ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, 

γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας, στ) 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 ( Φ.Ε.Κ. 164/τ.Α’ ) και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν 
εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του, ζ) τα προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 

4912/120862/05-11-2015 ( Φ.Ε.Κ. 2468/τ.Β’ ) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως γαλακτοκομικά , μαρμελάδες, γλυκά του 

κουταλιού , παραδοσιακά ζυμαρικά , βότανα , αρτύματα , η) αλλαντικά από παραγωγούς κτηνοτρόφους, 
εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες μονάδες , τηρουμένων των όρων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα 

με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, θ) βιολογικά νωπά προϊόντα, βιολογικά μεταποιημένα και 

τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα των περιπτώσεων α’ , β’ και γ’.  
Αν ο κτηνοτρόφος δε 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 του ν. 4497/2017 για τα τυροκομικά προϊόντα .   

Οι αδειούχοι παραγωγοί πωλητές που παράγουν οπωροκηπευτικά προϊόντα, 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 . 

Β. Είδη εμπορίας αδειών επαγγελματιών πωλητών 

Τα προϊόντα που μπορούν να διαθέτουν οι επαγγελματίες πωλητές είναι : 
Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης . Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα α. Νωπά 

οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές, μέλι και β. Βιολογικά νωπά προϊόντα, βιολογικά μεταποιημένα και 
τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα της υποκατηγορίας α' . 
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Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας , γλυκών υδάτων, υδατοκαλλιέργειας. 
Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα, όπως τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια, ρύζι, ζαχαρώδη 

προϊόντα που διατηρούνται εκτός ψυγείου.  
Δ. Είδη Κηπουρικής : Καλλωπιστικά φυτά , χώμα , πολλαπλασιαστικό υλικό .   

Για τη διάθεση βιολογικών προϊόντων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία η διάταξη της περίπτωσης κα’ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 4497/2017 . 
Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού απαιτείται από τον ενδιαφερόμενο για την άσκηση της 

σχετικής δραστηριότητας η προσκόμιση βεβαίωσης συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων , όπως 
προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2078/80743/25-7-2017 απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης - Τροφίμων (Φ.Ε.Κ. 2679/τ.Β’), εκτός των περιπτώσεων του άρθρου 3 

της υπ’ αρ. 303206/26-5-1997 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 461/τ.Β’).  
Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου μπορούν να πωλούν προϊόντα μόνο 

μίας από τις ανωτέρω κατηγορίες Α’ έως και Δ’, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι γραμμένα 
στην άδεια τους. Ειδικά, κάθε πωλητής της κατηγορίας Α' μπορεί να προσθέσει στην άδεια του έως 

τρία (3) προϊόντα της κατηγορίας Γ’ και αντίστροφα . Επίσης, μπορεί να αλλάξει κατηγορία πωλούμενων 
ειδών , ύστερα από αίτησή του στο δήμο .  

 

Άρθρο 8  Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης προϊόντων 
Τα διατιθέμενα τρόφιμα από τους πωλητές στη δημοτική αγορά, ανάλογα με το είδος τους, πρέπει να 

πληρούν τους όρους ποιότητας υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων όπως ορίζονται κάθε φορά στην 
κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί τροφίμων. Ειδικότερα τις διατάξεις : α) του Κώδικα Τροφίμων 

και Ποτών ( 1100/09-9-1987 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου - Φ.Ε.Κ. 788/τ.Β’ ), β) τους 

Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. - υπ' αρ. 91354/24-8-2017 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Φ.Ε.Κ. 2983/τ.Β’), γ) του Γενικού Χημείου του Κράτους 

(Γ.Χ.Κ.), δ) της υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829 Υγειονομικής Διάταξης ( Φ.Ε.Κ. 2161/τ.Β’/23-6-2017 ).  
Στα νωπά οπωροκηπευτικά εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 543/2011 (L 157).  

Τα είδη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και των νωπών ειδών αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά διασκευασμένα 

οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα που να εξασφαλίζουν τους κανόνες υγιεινής και την προστασία του 

καταναλωτικού κοινού. Επιπλέον, επιβάλλεται οι συσκευές (δίσκοι, παλέτες, τελάρα) σκεύη, εργαλεία και 
υλικά που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά. 

Τα είδη τροφίμων (χύμα ή συσκευασμένα) προς πώληση είναι απαραίτητο να τοποθετούνται σε 
κατάλληλους πάγκους, προθήκες ώστε να πραγματοποιείται διαχωρισμός τους αλλά και σε ανάλογες 

θερμοκρασίες αναφορικά με τη φύση του κάθε προϊόντος ώστε να μη διακόπτεται η συντήρησή τους. Οι 

πωλητές πρέπει να χρησιμοποιούν γάντια μιας χρήσεως έτσι ώστε να μειώνεται η πιθανότητα επιμόλυνσης 
και να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Επίσης, τα ευαλλοίωτα τρόφιμα 

πρέπει να συντηρούνται σε ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη σταθερή ψύξη που θα 
ελέγχεται με ειδικά θερμόμετρα ανάλογα με το είδος του τροφίμου και τον επιθυμητό χρόνο συντήρησής του, 

σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και την εκάστοτε ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία 

για την ασφάλεια των τροφίμων (ψάρια, τυροκομικά).  
Κάθε παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου καταγράφει τις πάσης φύσεως διακινούμενες 

ποσότητες (προς πώληση, επιστροφή, καταστροφή) σε δελτία αποστολής και τηρεί καταστάσεις 
διακινούμενων ποσοτήτων ανά προϊόν, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος A’ του παρόντος, 

αριθμημένες και θεωρημένες από την αρχή έκδοσης και ανανέωσης της άδειας του.   
Ρητά απαγορεύεται η πώληση κρασιού, λαδιού, τσίπουρου, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη οικιακής 

χρήσης, βιομηχανικών ειδών και βαριάς βιοτεχνίας και κάθε εισαγόμενο είδος εν γένει ευάλωτων προϊόντων .   

 
Άρθρο 9  Εκμίσθωση  θέσεων  και  τοποθέτηση  πωλητών  στη δημοτική αγορά    

Η κατανομή – τοποθέτηση των πωλητών σε θέσεις της δημοτικής  αγοράς πραγματοποιείται με τη 
διενέργεια πλειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας έναντι μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις 

περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και κοινοτήτων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο πωλητής στον οποίο έχει 

χορηγηθεί η άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου,  υποβάλλει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα 
στο Δήμο Καρπενησίου ή στο δήμο της μόνιμης κατοικίας του, για τη δραστηριοποίησή του στη δημοτική 

αγορά Καρπενησίου. Στην τελευταία περίπτωση ο δήμος μόνιμης κατοικίας του πωλητή υποχρεούται να 
διαβιβάσει την αίτηση στο Δήμο Καρπενησίου. 

Επιτρέπεται η εκμίσθωση και η συνένωση δύο ή περισσοτέρων θέσεων σε έναν ενιαίο χώρο εφόσον 
για τους χώρους αυτούς δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από άλλον πωλητή της αγοράς.  

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι συγγενείς που δεν επιθυμούν τη συνέχιση της μίσθωσης, 

έχουν δικαίωµα να ζητήσουν εγγράφως και εντός αποκλειστικής προθεσµίας 30 ηµερών τη διακοπή της 
άδειας χρήσης χώρου και τυχόν καταβληθέντα τέλη από το θανόντα να επιστραφούν µε απόφαση του 
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∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, τα τυχόν καταβληθέντα τέλη από το 
θανόντα δεν επιστρέφονται.  

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από το μισθωτή στο ταμείο του Δήμου το πρώτο δεκαήμερο κάθε 
μήνα, χωρίς όχληση από τον εκμισθωτή – φορέα λειτουργίας. Ο μισθωτής υποχρεούται στην εμπρόθεσμη 

καταβολή του, ακόμα και στην περίπτωση κατά την οποία, για οιονδήποτε λόγο ή αιτία  που δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του Δήμου, δεν κάνει χρήση της θέσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των 
μισθωμάτων από το μισθωτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 

356/1974). Ο δε μισθωτής θα επιβαρύνεται επιπλέον με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις λόγω υπερημερίας. Ο 
μισθωτής δεν απαλλάσσεται για οποιονδήποτε λόγο από την πληρωμή του μισθώματος μέχρι τη λήξη της 

σύμβασης. Επίσης, παραιτείται του δικαιώματος να ζητήσει τη μείωση του μισθώματος, επικαλούμενος 

ουσιώδη μεταβολή των οικονομικών συνθηκών μέσα στις οποίες στηρίχθηκε για να υποβάλλει αίτηση 
συμμετοχής, το επαχθές του ποσού της προσφοράς του, τον  κύκλο εργασιών που πραγματοποίησε, ζημιά 

στα προϊόντα του από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση του 
αποτελέσματος της  δημοπρασίας. Οι υπόχρεοι καταβολής των μισθωμάτων για την κατάληψη θέσεων της 

δημοτικής αγοράς, απαλλάσσονται από τα τέλη των άρθρων 13 και 21 του Β.Δ/τος 24-9/20.10.1958 (Φ.Ε.Κ. 
171/τ.Α’) .  

Ο πωλητής χάνει τη θέση του στις περιπτώσεις : α) οικειοθελώς με δήλωσή του, β) αν  δεν πληρώσει 

το μίσθωμα για δύο συνεχόμενους μήνες για το οποίο είναι υπόχρεος και γ) αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε 
μόνιμα η άδεια του .  

 
Άρθρο 10   Υποχρεώσεις & δικαιώματα παραγωγών πωλητών 

Η άδεια κατάληψης και χρήσης θέσης στη δημοτική αγορά είναι προσωποπαγής και χορηγείται στους 

δικαιούχους για την πώληση αποκλειστικά ιδιοπαραγόμενων προϊόντων. Κάθε παραγωγός φυσικό πρόσωπο 
υποχρεούται κατά τη δραστηριοποίησή του ως υπαίθριος πωλητής σε αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο 

πώλησης των προϊόντων του .  
Απαγορεύεται αυστηρά να παραχωρηθεί, να εκμισθωθεί και να χρησιμοποιηθεί από τρίτα πρόσωπα, 

πέραν του/της συζύγου και των τέκνων του δικαιούχου. Οι παραγωγοί πωλητές που συμμετέχουν : α) ως 
πρόεδροι ή γραμματείς σε αναγνωρισμένα πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες μπορούν να 

αναπληρώνονται από νόμιμα ορισμένο εκπρόσωπό τους, β) στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών 

μπορεί να αναπληρώνεται κατά τα ανωτέρω εφόσον η συνεδρίαση πραγματοποιείται την ημέρα Σάββατο. 
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 . 
Στις περιπτώσεις : α) παύσης δραστηριοποίησης στη δημοτική αγορά λόγω συνταξιοδότησης, ο 

παραγωγός μπορεί να παραχωρήσει τη θέση που κατείχε σε ένα από τα τέκνα ή τη σύζυγό του, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι νέοι αδειούχοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας παραγωγού πωλητή. Ο 
αποχωρών παραγωγός υποβάλλει, στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, 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, β) παραίτησης ή αναπηρίας 67% 

τουλάχιστον, ο κάτοχος της άδειας και μέσα σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πιστοποίησης αυτής 

υποβάλλει στο Δήμο Καρπενησίου αίτηση στην οποία δηλώνει το πρόσωπο στο οποίο θα παραχωρηθεί η 
θέση με συνημμένη βεβαίωση που εκδίδεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κ.Ε.Π.Α., γ) θανάτου του 

κατόχου της άδειας, ένα από τα ενήλικα τέκνα ή ο σύζυγος του κατόχου που απεβίωσε δύναται μέσα σε έξι 
(6) μήνες από την ημερομηνία του θανάτου, να υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση της θέσης με τα εξής 

δικαιολογητικά: 1) ληξιαρχική πράξη θανάτου, 2) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, 3) έγγραφες 
παραιτήσεις από κάθε δικαίωμα απόκτησης θέσης στο μέλλον, από τα όλα τα ανωτέρω πρόσωπα με θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής τους από αρμόδια αρχή.  

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 οργάνωση παραγωγών .  

Ο εκάστοτε κτηνοτρόφος πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα, τα παραστατικά στοιχεία από τα 
οποία να αποδεικνύονται οι ποσότητες γάλακτος που παρεδόθησαν στην εγκατάσταση μεταποίησης καθώς 

και οι ποσότητες τελικού προϊόντος που παρέλαβε, για τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του παρόντος. 
 

Άρθρο 11   Υποχρεώσεις & δικαιώματα επαγγελματιών πωλητών 
Η άδεια κατάληψης και χρήσης θέσης στη δημοτική αγορά είναι προσωποπαγής. Δεν επιτρέπεται να 

εκμισθωθεί ή να παραχωρηθεί κατά χρήση σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο. Για κάθε ενήλικο φυσικό 

πρόσωπο αντιστοιχεί μία άδεια. Κάθε επαγγελματίας φυσικό πρόσωπο υποχρεούται κατά τη δραστηριοποίησή 
του ως υπαίθριος πωλητής σε αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο πώλησης των προϊόντων του.  
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Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του κατόχου άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου 
εμπορίου μόνο από το σύζυγο και από τους συγγενείς του, εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ 

αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, όπως η συγγένεια προκύπτει από βεβαίωση του οικείου δήμου, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) ασθένειας, που αποδεικνύεται με ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο και για όσο χρόνο 

αναγράφεται στη γνωμάτευση, β) πατρότητας ή μητρότητας και για όσο χρονικό διάστημα ορίζουν οι 
κείμενες διατάξεις περί προστασίας της πατρότητας και μητρότητας, γ) για χρόνο που δεν υπερβαίνει 

συνολικά τις τριάντα (30) ημέρες ετησίως, μπορεί δε να χορηγηθεί και τμηματικά για όσο αριθμό ημερών 
επιθυμεί ο αδειούχος κάθε φορά, δ) συνδικαλιστικών υποχρεώσεων για τους προέδρους και γραμματείς 

αναγνωρισμένων πρωτοβάθμιων σωματείων και ομοσπονδιών. Αν ο αδειούχος συμμετέχει στις Επιτροπές 

Λαϊκών Αγορών του άρθρου 28 του ν. 4497/2017, μπορεί να αναπληρώνεται και τις ημέρες που 
πραγματοποιείται συνεδρίαση των εν λόγω Επιτροπών, ε) αναπηρίας τουλάχιστον 50%, βάσει βεβαίωσης που 

εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.  
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι επαγγελματίες πωλητές δηλώνουν τα άτομα που τους αναπληρώνουν 

στο φορέα λειτουργίας, μία φορά, στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί ανάγκη. Αν ο 
κάτοχος επαγγελματικής άδειας στερείται των ανωτέρω συγγενικών προσώπων ή αν τα εν λόγω πρόσωπα 

δηλώσουν εγγράφως, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, ότι δεν επιθυμούν να 

αναπληρώσουν τον αδειούχο, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο. 
Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση του επαγγελματία πωλητή, με την παράλληλη παρουσία του 

κατόχου της άδειας, από το σύζυγο και τα τέκνα του με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής 
κατάστασης και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης. 

 

Άρθρο 12  Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα των πωλητών της δημοτικής αγοράς  
 Οι πωλητές είναι απαραίτητο να : α) τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που 

καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους καθώς και των κοινόχρηστων χώρων της αγοράς  
(τουαλέτες κ.λ.π.), β) επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά, στ) τοποθετούν τα προϊόντα, 

εµπορεύματα ή άλλα αντικείμενα π.χ. τελάρα, καρότσια, κιβώτια κ.λ.π. εντός των χώρων που τους 
παραχωρούνται και σε καμιά περίπτωση σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της αγοράς, γ) φροντίζουν για την 

ασφάλεια των προϊόντων, εµπορευµάτων και όλων των αντικειµένων που βρίσκονται εντός των μισθωμένων 

χώρων, αποκλειοµένης ρητά κάθε ευθύνης του ∆ήµου για κάθε ζηµία που θα επέλθει σ’ αυτά εξαιτίας 
πυρκαγιάς, κλοπής κ.λ.π., δ) διατηρούν τα ψυγεία πάντα καθαρά και να μην τοποθετούν σ’ αυτά κάθε είδους 

αντικείμενα τα οποία είναι δυνατόν να ρυπάνουν τα ψυγεία και τα συντηρούμενα σε αυτά τρόφιμα, ε) 
μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δε διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και 

τους πάγκους πώλησης έως και μία ώρα μετά τη λήξη της αγοράς απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων 

αυτών. Η παραμονή των πωλητών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται 
αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, στ) μην παρακωλύουν 

με κανένα τρόπο την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της, ζ) συγκεντρώνουν τα 
απορρίµματά τους σε αεροστεγείς σακούλες και να τις µεταφέρουν οι ίδιοι στους κάδους αποκοµιδής των 

απορριµµάτων που θα βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο της ∆ηµοτικής αγοράς.  

   Οι πωλητές υποχρεούνται να δέχονται τον έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς στο χώρο της 
δημοτικής αγοράς, να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα 

κάθε φορά αληθή στοιχεία. Στα εκδιδόμενα τιμολόγια αναγράφονται με ευκρινή στοιχεία η συνολική 
ποσότητα και αξία, η ποιότητα, όπου αυτό επιβάλλεται από τις κείμενες διατάξεις, η προέλευση και η 

επωνυμία του είδους, εφόσον υπάρχει. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις, 
απαιτείται μόνο για προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης .  

Απαγορεύεται στους µισθωτές των θέσεων : α) η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος που δεν 

αναγράφεται στην άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου, β) η εναπόθεση εύφλεκτων ειδών στους χώρους της 
αγοράς, γ) η ανάρτηση κάθε μορφής διαφήμισης επί των πάγκων. 

 
Άρθρο 13  Επισήμανση τροφίμων 

Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή επισημαίνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
επισήμανσης που προβλέπονται από ειδικές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριμένα 

τρόφιμα, όπως επίσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) και Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Για τη διασφάλιση του περιεχομένου των 

προσυσκευασμένων τροφίμων από οποιαδήποτε παρέμβαση, οι συσκευασίες πρέπει να είναι ασφαλισμένες 
από τον παραγωγό - συσκευαστή, έτσι ώστε οποιαδήποτε παρέμβαση στο περιεχόμενο να καθίσταται 

φανερή από την καταστροφή του συστήματος ασφαλείας ή χαρακτηριστικών στοιχείων επισήμανσης του 

παραγωγού - συσκευαστή. 
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Άρθρο 14 Ανάρτηση αδειών και τήρηση πινακίδων 
Οι πωλητές αναρτούν σε εμφανές σημείο, τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον ελεγκτικό φορέα, 

την άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου καθώς και την άδεια χρήσης θέσης 
δημοτικής αγοράς. Οι παραγωγοί που διαθέτουν βιολογικά προϊόντα αναρτούν σε εμφανές σημείο για τον 

καταναλωτή την άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στην οποία θα αναγράφεται η ένδειξη 

«βιολογικό». Τα εν λόγω προϊόντα τοποθετούνται στον πάγκο εμφανώς διακριτά από τα υπόλοιπα, ώστε να 
μην προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή.  

Σε όλα τα προϊόντα που διατίθενται για κατανάλωση τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης με 
τις κάθε φορά απαιτούμενες ενδείξεις. Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις τοποθετείται επί ή στο σημείο 

του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα αντιληπτή και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. 

Όλες οι ενδείξεις αναγράφονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ευδιάκριτα και ευανάγνωστα 
στοιχεία και με τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ως 

ελάχιστες ενδείξεις επί της πινακίδας ορίζονται : α) η ονομασία πώλησης ή το είδος του τροφίμου, β) η 
ποιότητα και η ποικιλία του είδους αυτού, εφόσον προβλέπονται από άλλες διατάξεις, γ) η χώρα καταγωγής ή 

ο τόπος προέλευσης του τροφίμου και δ) η τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης πρέπει να είναι με έντονη 
γραφή (bold). 

  Η πινακίδα που φέρει τις απαιτούμενες πληροφορίες δεν πρέπει να καταστρέφεται για οποιονδήποτε 

λόγο ούτε να παραποιούνται, αλλοιώνονται ή αφαιρούνται οι αναγραφόμενες σε αυτήν ενδείξεις. 
Τα διατιθέμενα προϊόντα, προσυσκευασμένα ή μη, πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο διακριτό, ώστε η 

διαφοροποίηση κάθε είδους να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή, με βάση τις αναγραφόμενες 
ενδείξεις στην αντίστοιχη πινακίδα. 

 

Άρθρο 15  Πρόσληψη υπαλλήλων από τους κατόχους αδειών θέσεων της δημοτικής αγοράς  
Οι κάτοχοι αδειών υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται να προσλαμβάνουν υπαλλήλους για την 

υποβοήθηση στην άσκηση της δραστηριότητάς τους. Ο πωλητής, ο οποίος προσλαμβάνει υπάλληλο, 
υποχρεούται να ενημερώσει αυθημερόν για την πρόσληψη την αρμόδια δημοτική υπηρεσία, υποβάλλοντας 

αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των αναγκαίων 
προϋποθέσεων, για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης πρόσληψης. Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας 

ορισμένου χρόνου, ο πωλητής ενημερώνει κάθε φορά αμελλητί και για την τυχόν ανανέωσή της.  

Επίσης, ο υπάλληλος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει ότι δεν 
κατέχει άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου, ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος ή 

αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και προσκομίζει το εν ισχύ πιστοποιητικό υγείας του. Μετά 
την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έγκριση της 

αναπλήρωσης,, η αρχή αναγράφει στο έντυπο της αδείας τα πλήρη στοιχεία του υπαλλήλου με σφραγίδα και 

εκδίδει έντυπο που φέρει τον τίτλο «Βεβαίωση Πρόσληψης υπαλλήλου από επαγγελματία/παραγωγό (κατά 
περίπτωση) πωλητή υπαίθριου εμπορίου» σε δύο πρωτότυπα, ένα για την ίδια και ένα για τον αναπληρωτή, 

για την οποία ο τελευταίος προσκομίζει δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.  
Η βεβαίωση αυτή φέρει τα εξής στοιχεία: α. την αρχή έκδοσης της βεβαίωσης πρόσληψης και την 

ημερομηνία πρόσληψης, β. τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαμονής, τον αριθμό δημοτολογίου του 

υπαλλήλου, τον αριθμό φορολογικού μητρώου, την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία στην οποία 
υπάγεται ο υπάλληλος, τον ασφαλιστικό φορέα και τον Α.Μ.Κ.Α. του υπαλλήλου, γ. τα στοιχεία του κατόχου 

της άδειας, όπως αναγράφονται σε αυτή, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, δ. φωτογραφία 
του υπαλλήλου και σφραγίδα της αρχής που εκδίδει τη βεβαίωση πάνω σε αυτή, ε. στην περίπτωση 

συγγενικού προσώπου, το βαθμό συγγένειας μεταξύ του κατόχου της άδειας και του αναπληρωτή, στ. το 
λόγο της αναπλήρωσης και ζ. το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης. Η βεβαίωση αυτή είναι διαθέσιμη ανά 

πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Το πρόσωπο που αναπληρώνει τον επαγγελματία πωλητή 

είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για την ορθή χρήση της άδειας. 
Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, ο πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει εντός τριών (3) 

ημερών τη δημοτική αρχή, για τη διαγραφή του υπαλλήλου από την άδεια. 
 

Άρθρο 16  Υποχρεώσεις Δήμου και φορείς ελέγχου  

Ο Δήμος φροντίζει για : α) την προσβασιμότητα, ασφάλεια των πωλητών και των διερχόμενων 
καταναλωτών, β) την τήρηση των κανόνων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της, γ) την καθαριότητα 

του χώρου, την ευπρέπεια του και την τήρηση των κανόνων υγιεινής, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας 
της λειτουργίας της, του εσωτερικού χώρου καθώς και του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου της Δημοτικής 

αγοράς Καρπενησίου.   
Ως αρμόδια όργανα που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο, την επίβλεψη και την εν γένει εύρυθμη 

λειτουργία της δημοτικής αγοράς ορίζονται : α) η δημοτική επιτροπή ελέγχου λειτουργίας δημοτικής αγοράς, 

β) οι δ/νσεις Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας - Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, γ) 
η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καρπενησίου και δ) η Ελληνική Αστυνομία.  
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Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ επικουρούνται από την Ελληνική 
Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων 

τους. 
 

Άρθρο 17  Επιτροπή ελέγχου λειτουργίας Δημοτικής Αγοράς  

Ο Δήμαρχος με απόφασή του συγκροτεί επιτροπή με διετή θητεία που αποτελείται από τρία τακτικά 
μέλη υπαλλήλους του Δήμου με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.  

Τα μέλη της επιτροπής έχουν ως αρμοδιότητες να : α) επιβλέπουν την τοποθέτηση των 
προσερχόμενων πωλητών στις προκαθορισμένες θέσεις τους, β) ελέγχουν τις προσκομιζόμενες ποσότητες και 

την ορθή τήρηση του Βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων, γ) διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα που διαθέτει ο 

παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου , κατά τη δήλωσή του και τα λοιπά δικαιολογητικά, είναι δικής του 
παραγωγής, δ) απομακρύνουν από το χώρο της αγοράς κάθε πωλητή που στερείται νόμιμης άδειας ή θέσης 

πώλησης, ε) καταγράφουν τυχόν απουσίες επαγγελματιών, παραγωγών πωλητών και να τηρούν σχετικό 
αρχείο, στ) καταγράφουν τα τυχόν παραπτώματα των πωλητών και να συντάσσουν έκθεση ελέγχου που  

αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία για την επιβολή κύρωσης, ζ) επιδίδουν υπηρεσιακά έγγραφα 
στους πωλητές στον παραχωρούμενο προς αυτούς χώρο ή στο χώρος της κατοικίας τους με αποδεικτικό 

επίδοσης.  

Οι έλεγχοι διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με σκοπό την εποπτεία, την πιστή τήρηση 
των όρων του παρόντος και την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

της δημοτικής αγοράς. Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, οφείλουν να 
επιδεικνύουν στον εκάστοτε ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά έγγραφα του ελέγχου καθώς και τα έγγραφα 

ταυτοποίησής τους ήτοι δελτίο υπηρεσιακής ή αστυνομικής ταυτότητας. Για την απρόσκοπτη άσκηση του 

έργου της, εφοδιάζεται από το φορέα λειτουργία της αγοράς με κάθε δικαιολογητικό έγγραφο έκδοσης της 
άδειας του πωλητή που κρίνεται απαραίτητο. 

 
Άρθρο 18  Διαδικασία βεβαίωσης παράβασης και επιβολής κύρωσης  

Η Επιτροπή ελέγχου λειτουργίας δημοτικής αγοράς, σε περίπτωση βεβαίωσης παράβασης, συντάσσει 
τη σχετική  έκθεση εις τριπλούν σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α’ στην οποία αναγράφονται : 

α) τα στοιχεία των ελεγκτών, β) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, γ) ο χρόνος τέλεσης της 

παράβασης, δ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης. 
Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης, 

υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος 
αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται 

να υποβάλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης 

τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή της κύρωσης. Ελέγχονται τα 
αναφερόμενα στην έκθεση ελέγχου και κοινοποιείται αμελλητί η έκθεση στον πωλητή που τον αφορά με την 

επισήμανση ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του εντός προθεσμίας πέντε 
(5) ημερών από την παραλαβή της.  

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας επιβάλλεται κύρωση με απόφαση της Διοικητικής αρχής 

στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση, όπου απαιτείται, και τηρείται 
σχετικό αρχείο παραβάσεων.  

 
Άρθρο 19  Διοικητικές κυρώσεις 

Οι κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 
του ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α’) και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., της 

νομοθεσίας περί παρεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων είναι αυτές που προβλέπονται στο 

Παράρτημα Β’ του παρόντος καθώς και στην κείμενη νομοθεσία.  
Το ύφος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος καταβάλει το 

πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται εντός είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της 

ενδικοφανούς προσφυγής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε 

δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. Το αποδεικτικό καταβολής του 
μειωμένου προστίμου προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου 
το πρόστιμο διπλασιάζεται. Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας, τότε σε 

περίπτωση επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας, ανεξαρτήτως του 
χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης. 

Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος 

πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει 
υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε 

την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως το δικαιούχο για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης. 
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Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση έλλειψης αδείας μειώνονται στο ποσό των εκατό (100) 
ευρώ, εάν ο διοικούμενος προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην ελεγκτική υπηρεσία, έντυπο 

αδείας εν ισχύ κατά το χρόνο βεβαίωσης της παράβασης. 
 

Άρθρο 20  Ποινικές κυρώσεις 

Σε όσους παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της δημοτικής αγοράς 
επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4177/2013 (Φ.Ε.Κ. 

173/τ.Α’/08-8-2013) καθώς και σε κάθε διάταξη που αφορά τη διακίνηση και εμπορία τροφίμων. 
 

Άρθρο 21  Διοικητική και δικαστική προστασία  

Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον 

του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας ή του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου . Η 

απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της 
προσφυγής. Σε κάθε περίπτωση η ενδικοφανής προσφυγή που ασκείται ενώπιον των ως άνω οργάνων, 

κοινοποιείται αμελλητί στο φορέα ελέγχου. 

Η απόφαση επί της ανωτέρω προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου νομού Ευρυτανίας μέσα σε εξήντα (60) ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 

Διοικητικής Δικονομίας. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της 
ενδικοφανούς προσφυγής δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν 

την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου. Μετά την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό 
Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που εισπράχθηκε συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή 

μερικά στον διοικούμενο, ανάλογα με την περίπτωση. 
 

Άρθρο 22  Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων 
Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής 

προδικαστικής προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε 

καθορίζει διαφορετικά το ύψος του προστίμου. Εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 Φ.Ε.Κ. 90/τ.Α’) και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που 

επέβαλε το πρόστιμο με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001 (Φ.Ε.Κ. 224/τ.Α’).  
 

Άρθρο 23  Τροποποίηση Κανονισμού  

Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή κατάργηση επιμέρους άρθρων του παρόντος κανονισμού , 
πραγματοποιείται όποτε κριθεί αναγκαίο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις .   
 

Άρθρο 24  Ισχύς Κανονισμού  

           Η ισχύς του παρόντος κανονισμού είναι δεσμευτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους 
(πωλητές) και αρχίζει με την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, την επικύρωσή του από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και τη δημοσίευσή του σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. Για ότι δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα ισχύουν οι εκάστοτε ισχύουσες 

νομοθετικές διατάξεις.  
Από την εφαρμογή του, καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική και αντίθετη με αυτόν απόφαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ - Κατάσταση Διακινούμενων Ποσοτήτων  

Αδειοδοτούσα Αρχή : 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ 

Ονοματεπώνυμο Δικαιούχου : 

Αρ. Άδειας Δικαιούχου : 

ΑΦΜ Δικαιούχου : 

Αρ. Ταμειακής Μηχανής : 

Προϊόν (ανά ποικιλία) : 

α.α. Ημερομηνία Ποσότητα 
Μον. 

Μέτρησης 

Αρ. Παραστ. 

Διακίνησης (Δελτίο 
Αποστολής) 

Αιτιολογία 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30      

Αρ. Φύλλου………………………. Θεωρήθηκε την ……………………… 

 

(Υπογραφή – Σφραγίδα) 

*Η παρούσα κατάσταση συντάσσεται οπό τον παράγωγο πωλητή υπαιθρίου εμπορίου και θεωρείται από την αρχή 

έκδοσης και ανανέωσης της άδειάς του. Συμπληρώνεται ξεχωριστή κατάσταση ανά πωλούμενο προϊόν με βάση 
την ποικιλία του (π.χ. μήλα στάρκιν, πορτοκάλια βαλέντσια κλπ), σε όσα φύλλα χρειαστεί. Οι αναγραφόμενες  

στην κατάσταση ποσότητες πρέπει αν συμφωνούν με τα στοιχεία των παραστατικών διακίνησης (δελτίο 

αποστολής). 
** Ως αιτιολογία αναγράφονται : α) Προς Πώληση 

…………………………………………………..β) Επιστροφές – Μη πωληθέντα 
…………………………………………………..γ) Καταστροφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ .........................                                                              Αύξων Αριθμός: .................... 

Ταχ. Δ/νση: ...................................... 
Τηλ.: ........................., Fax: ......................... 

ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ (Συντάσσεται εις τριπλούν) 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 

1.1  Στοιχεία Ελεγχόμενου 

Ονοματεπώνυμο: 

Όνομα Πατρός: Όνομα Μητρός: 

Τόπος Γέννησης: Έτος Γέννησης: 

Δ/νση Κατοικίας: Πόλη: 

Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: 

Αριθμός ΑΔΤ ή Διαβ/ρίου: Εκδ. Αρχή: 

ΑΦΜ: Αρμόδια ΔΟΥ: 

1.2  Ιδιότητα Ελεγχόμενου 

Παραγωγός Δημοτικής Αγοράς □           Επαγγελματίας Δημοτικής Αγοράς □ 

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 

2.1. Τόπος και χρόνος τέλεσης Παράβασης 

Ημερ/νία: ………………………… Ώρα: ……………………………….                                 

Διεύθυνση: Συμβολή των οδών Ζορμπά και Καραπιπέρη, Δήμος: Καρπενησίου                               

Περιοχή: ……………………………….. Νομός: Ευρυτανίας  

2.2  Είδος Παράβασης (συνοπτική περιγραφή παράβασης) 

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

2.3  Επιβαλλόμενο Χρηματικό Πρόστιμο  

(ολογράφως).............................................................................ευρώ/(αριθμητικώς) …………………………ευρώ. 

Καταβάλλεται: στο Δημοτικό ταμείο ……………………. / στη Δ.Ο.Υ. …….......................... 

Απόψεις Ελεγχομένου: 

 

Ημερομηνία ......../......../............ 

Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ: (Ονομ/μα - Υπογραφή)                                                                             

..................................................................................  Άρνηση υπογραφής ………………………..                       

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ : (Ονομ/μα - Υπογραφές)                                                                            

α) ................................................. , β) ................................................ , γ) …………..................................... 

 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ 

        Κατά της πράξης αυτής χωρεί ενδικοφανής προσφυγή η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου Συντονιστή, 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από 

ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου, κατά περίπτωση, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση 

της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα (60) ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.  

        Το ύφος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος καταβάλει το πρόστιμο 
στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του και σε κάθε περίπτωση πριν από την 

άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από 
κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. Το αποδεικτικό καταβολής του 

μειωμένου προστίμου προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - Παραβάσεις και αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις  

Παράβαση 
Κύρωση 

(ποσά σε €) 
Περαιτέρω ενέργειες της Διοίκησης 

Έλλειψη άδειας και δραστηριοποίηση παρά την 
αναστολή και την προσωρινή ή οριστική 

ανάκληση της άδειας. 

3.000 
Ενημέρωση του δήμου για τυχόν διεκδίκηση των 
δικαιωμάτων του σχετικά με τη χρήση δημοτικού 

χώρου 

Ψευδής δήλωση 
2.000 

Ανάκληση αδείας και διαβίβαση στον αρμόδιο 

εισαγγελέα 

Μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο 100 Περαιτέρω έλεγχος για το αν κατέχει άδεια ή μη. 

Μη εμπρόθεσμη ανανέωση της άδειας 100 Προσωρινή ανάκληση έως την ανανέωση 

Μη ανανέωση επαγγελματικής άδειας για 
διάστημα άνω του ενός έτους από την 

προβλεπόμενη ημερομηνία ανανέωσης 
 

Οριστική ανάκληση άδειας αυτοδικαίως 

Μη τήρηση προβλεπόμενων διαδικασιών για 

την πρόσληψη υπαλλήλου 
500 

Ενημέρωση των αρμόδιων περιφερειακών 

υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση αδικαιολόγητα 300   

Διατάραξη καθ’ οιονδήποτε τρόπο της  

λειτουργίας της αγοράς, ανάρμοστη 
συμπεριφορά προς το καταναλωτικό κοινό ή 

στο έργο των ελεγκτικών οργάνων, συμμετοχή 
ή δημιουργία επεισοδίων 

800 

  

Άρνηση ή παρεμπόδιση ελέγχου 800  

Έλλειψη βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων 
* Για τον πρώτο μήνα από την έναρξη ισχύος 

του παρόντος η κύρωση είναι απλή σύσταση. 

1.000 
Ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ. 

Μη ενημέρωση βιβλίου διακινούμενων 

ποσοτήτων, 

* Για τον πρώτο μήνα από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος η κύρωση είναι απλή σύσταση. 

200 

Ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ   

• Αυθαίρετη αλλαγή χώρου 
• Επέκταση εγκατάστασης πώλησης πέραν της 

εγκεκριμένης 

500 
  

Απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού -

επαγγελματία 
500   

Αναληθής σήμανση παραγωγού επαγγελματία 1.000   

Πώληση μη δηλούμενων προϊόντων από 

παραγωγούς και πώληση προϊόντων από 
επαγγελματία πωλητή που δεν είναι γραμμένα 

στην άδεια του. 

1000 
Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση 
εμπορικής δραστηριότητας  

Πώληση μεγαλύτερης ποσότητας από τη 
δηλούμενη από παραγωγούς 

1.000 
Ανά προϊόν και περαιτέρω έλεγχος για άσκηση 
εμπορικής δραστηριότητας  

Πώληση μη ιδιοπαραγόμενων προϊόντων από 

παραγωγό 
2.000 

Προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος και 
σε περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση της 

άδειας και απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας για 

τον ίδιο, το σύζυγο ή τα τέκνα, όταν πρόκειται για 
τις ίδιες καλλιέργειες. Ενημέρωση της οικείας 

Δ.Ο.Υ. 

Χρήση μη εγκεκριμένης ταμειακής μηχανής 
 

Προσωρινή ανάκληση άδειας για τρεις μήνες και 

ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ. 

Ψευδής δήλωση παραγωγού για παραγόμενες 

ποσότητες και προϊόντα κατά την έκδοση και 
ανανέωση της άδειας 

2.000 

Προσωρινή ανάκληση της άδειας για ένα έτος και 

σε περίπτωση υποτροπής οριστική αφαίρεση της 

άδειας και απαγόρευση έκδοσης νέας άδειας για 
τον ίδιο, το σύζυγο ή τα τέκνα, όταν πρόκειται για 

τις ίδιες καλλιέργειες. Ενημέρωση της οικείας ΔΟΥ. 

Κατάληψη χώρου ή ωραρίου, πώληση 

προϊόντων πέραν του ωραρίου 
500   
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Μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, 
χρήση μη εγκεκριμένων ή ελαττωματικών 

μέτρων, ζυγών και σταθμών κατά τη ζύγιση 

και τη στάθμιση των προϊόντων μη 
τοποθέτηση πινακίδας σε κάθε προϊόν με τις 

ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή 
της προέλευσης ή αναληθής προέλευση 

Το 

εκάστοτε 
ισχύον 

ποσό στους 
Κανόνες 

ΔΙΕΠΠΥ 

  

Για διάθεση προϊόντων που διακινούνται χωρίς 

τα παραστατικά που προβλέπονται από την 
κείμενη νομοθεσία ή που συνοδεύονται από 

παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία 
παραστατικά 

Το 
εκάστοτε 

ισχύον 

ποσό στους 
Κανόνες 

ΔΙΕΠΠΥ 

Ενημέρωση της οικείας Δ.Ο.Υ. 
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