
Σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ με τίτλο «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων…» 

ΜΕΡΟΣ Α: Προτάσεις και βελτιώσεις 

Δημήτρης Μάρδας 

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης 

Αναφορικά με τον προς συζήτηση νέο νόμο για τις υπαίθριες αγορές, (λαϊκές αγορές, 

στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο) σημειώνονται αναλυτικά κατ’ άρθρο, σύμφωνα με το 

σχέδιο νόμου, τα εξής: 

Άρθρο 10, παρ. στ) να προστεθούν οι οινοπαραγωγοί και να γραφεί το ακόλουθο:  

«Οι οινοπαραγωγοί  οφείλουν να προσκομίζουν τα ακόλουθα έγγραφα 1.Δήλωση 

συγκομιδής 2. Δήλωση παραγωγής οίνων και γλευκών, 3.Δήλωση αποθεμάτων 

προηγούμενου έτους, αν υπάρχει, 4. Δήλωση ΕΦΚΑ (ειδικός φόρος κατανάλωσης).  

Άρθρο 11. Βλέπε δεύτερη σειρά όπου σημειώνεται: «…του άρθρου 8 του παρόντος 

δυο μήνες πριν τη συγκομιδή» αντικαθίσταται με το:  

«…του άρθρου 8 του παρόντος έως δυο μήνες πριν τη συγκομιδή» (η καλλιέργεια ως 

τη συγκομιδή στα σπανάκια λόγου χάρη διαρκεί 45 μέρες). 

Άρθρο 12. Αυτοψία για διαπίστωση παραγωγού ή «ψευτοπαραγωγού»: Η τριμελής 

επιτροπή θα παίρνει δειγματοληπτικά κάποιο από τα πωλούμενα είδη του παραγωγού, 

θα το τοποθετεί σε νάυλον ή πάνινη σακούλα, η οποία θα σφραγίζεται μπρος στον 

παραγωγό με ιδιαίτερο απαραβίαστο τρόπο και ακολούθως, μετά από ραντεβού, στο 

φυτώριο ή το χωράφι, θα γίνεται η διαπίστωση του αληθούς ή μη πωλουμένου 

προϊόντος, μέσω της διαδικασίας σύγκρισης του δείγματος με τα προϊόντα της εκεί 

παραγωγής. 

Άρθρο 28 παράγραφοι 1 και 2. Τόσο στις Επιτροπές Λαϊκών Αγορών της Αθήνας όσο 

και της  Θεσσαλονίκης θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί εκπρόσωπος του Εμπορικού 

Συλλόγου. 

Επίσης στην παράγραφο 4 να προστεθεί ότι:  «Στις συνεδριάσεις πρέπει να συμμετέχει 

επίσης ως τακτικό μέλος εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης».   

Άρθρο 31 Προτείνεται η προσθήκη: «Διαφορετικά χρώματα πάγκων ανάλογα αν είναι 

παραγωγοί (πράσινο)  έμποροι αγροτικών προϊόντων (κίτρινο), βιομηχανικών 

προϊόντων (μπλε) και μονοχρωμία στους πάγκους και ριγέ άσπρο με το χρώμα του 

τύπου οι τέντες. Να διαχωρίζονται επίσης οι θέσεις των παραγωγών από τους εμπόρους 

αγροτικών προϊόντων σε κάθε λαϊκή. Οι παραγωγοί θα κατέχουν θέση στη μέση της 

αγοράς, οι έμποροι αγροτικών προϊόντων δεξιά και βιομηχανικών αριστερά». 

Άρθρο 31 επίσης, βλέπε δεύτερη παράγραφο στο: α) η οριοθέτηση… στην 5η σειρά 

γράφει: «Το μήκος πρόσοψης των εγκαταστάσεων Πώλησης…δεν υπερβαίνει σε 

καμμιά περίπτωση τα 6 μέτρα»  

να συμπληρωθεί με το:  



«Οι επαγγελματίες πωλητές αγροτικών προϊόντων δε θα έχουν περισσότερα μέτρα από 

τους παραγωγούς ανά λαϊκή» και ακολούθως να σημειωθεί «Όπου υφίσταται κενή 

θέση θα δίνεται κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς. Επίσης, όταν φεύγει ένας 

παραγωγός από τη λαϊκή τη θέση του θα την καταλαμβάνει παραγωγός» 

Άρθρο 36 παρ. 5 α) στη θέση του 80% προτείνεται να εισαχθεί το 70% 

Άρθρο 39 επίσης, να προστεθεί στο τέλος, πριν την παράγραφο 13: «Το στάσιμο 

εμπόριο εκτός των παρυφών των Λαϊκών Αγορών (βλ. παρ. 3 και 4) να περιοριστεί σε 

μη ανταγωνιστικά των πέριξ των Λαϊκών Αγορών καταστημάτων προϊόντα (όπως τα 

κουλούρια, καλαμπόκια κ.λπ). Αυτά θα πρέπει να πληρούν συνθήκες υγιεινής και να 

είναι τοποθετημένα σε κινητές γυάλινες προθήκες συρόμενες και καλαίσθητες, κάτι 

που θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση από το αρμόδιο υπουργείο… Μπορεί να γίνει 

και διαγωνισμός για το τύπο του καλαίσθητου συρόμενου καροτσιού, ανάλογα του 

προϊόντος. Δε θα υπάρχει αμετακίνητος πάγκος κλειδωμένος με αλυσίδες και λουκέτα. 

Όλοι θα μετακινούνται. 

 


