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Σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 στις 11:00 π.μ συνεδρίασε ,σύμφωνα με
α)το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022,β) την αριθμ.πρωτ. 46681/13-07-2022
ενημέρωση ΥΠΕΣ και γ)την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38083/30-06-2022(ΦΕΚ
τευχοςΒ΄ 3367/3Ο-06-2022) ,με τηλεδιάσκεψη , μέσω της εφαρμογής
‘’zoom’’ η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η οποία
συγκροτήθηκε με την αριθμ. 4/2022 (αριθμ. Πρακτ..2/9-1-2022) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , μετά από την
αριθμ. Πρωτ: 57801/22-03-2023 πρόσκληση του προέδρου αυτής , που
επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010 για να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο :Έγκριση 2ου Πρακτικού συνεδριάσεως στις 28/02/2023

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ιωάννης Περγαντάς

ΘΕΜΑ 2 ο :Α. «Λήψη απόφασης για την έκδοση προκήρυξης από την
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη χορήγηση νέων αδειών άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και δικαιώματος δραστηριοποίησης για
παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές με βάση το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2021 Τεύχος Α) και την έκδοση
αποφάσεων σύστασης γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης
αιτήσεων και γνωμοδοτικής επιτροπής ενστάσεων για το πλανόδιο εμπόριο
του άρθρου 13 του ν. 4849/2021 όπως ισχύει»
Β. «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών παραγωγών και επαγγελματιών

πωλητών που θα χορηγηθούν μέσω προκήρυξης από την Περιφέρεια
Στερεά Ελλάδας για την άσκηση πλανοδίου εμπορίου εντός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Γ. «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών παραγωγών και επαγγελματιών
πωλητών που θα χορηγηθούν μέσω προκήρυξης για τη δραστηριοποίηση
εντός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας πωλητών κατόχων αδειών από
άλλες Περιφέρειες»

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας
κ. Ευάγγελος Κούκουζας

Στην εν λόγω συνεδρίαση συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη , μέσω της
εφαρμογής ‘’zoom’’ οι παρακάτω



1. κ.Ιωάννης Περγαντάς ως Πρόεδρος
2. Κωνσταντίνος Βαρδακώστας Π.Σ,τακτικό μέλος
3. κ. Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος Π.Σ,τακτικό μέλος
4. .κ.Δημήτριος Βουρδάνος Π.Σ,τακτικό μέλος
5. κ.Ανδρέας Τοουλιάς Π.Σ,τακτικό μέλος
6. κ Σπυρίδων Λάμπου Π.Σ,τακτικό μέλος
7. Κ. Εμμανουήλ Γέμελος Π.Σ,τακτικό μέλος
8. .κ.Κωνσταντίνος Μπασδέκης Π.Σ,τακτικό μέλος

.Δε συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής το τακτικό μέλος κος Ανδρέας
Δαύρης, ο οποίος δεν αντικαταστάθηκε
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας κ. Ευάγγελος Κούκουζας, η
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης , Απασχόλησης Εμπορίου
και Τουρισμού κα Ευθυμία Μόσχου και η κα Ιωάννα Χαλάτση ,υπάλληλος της
Ανωτέρω Διεύθυνσης
Επίσης συμμετείχε και το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κος Ηλίας
Μπουρμάς.

Γραμματέας της Επιτροπής έχει ορισθεί η Καλτσά Αικατερίνη,
υπάλληλος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με βαθμό Α΄, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.
Ύστερα από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης

ΘΕΜΑ 1ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ομόφωνα

Ενέκρινε τα πρακτικά συνεδρίασης της 28/02/2023

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 9

ΘΕΜΑ 2ο : Η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λαμβάνοντας
υπόψη την αριθμ.89/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας περί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του στην Επιτροπή Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης( ΦΕΚ Τεύχος Β΄.3954/26-07-2022) και την αριθμ.
52378/15-03-2023 εισήγηση της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης
Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε, :τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος πρακτικού έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει:

Ομόφωνα

Α. Την έκδοση προκήρυξης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη
χορήγηση νέων αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και
δικαιώματος δραστηριοποίησης για παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές
με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-
2021 Τεύχος Α) και την έκδοση αποφάσεων σύστασης γνωμοδοτικής
επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης αιτήσεων και γνωμοδοτικής επιτροπής
ενστάσεων για το πλανόδιο εμπόριο του άρθρου 13 του ν. 4849/2021 όπως
ισχύει.



Β. Τον καθορισμό του αριθμού χορήγησης νέων αδειών άσκησης
υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και δικαιώματος δραστηριοποίησης για
παραγωγούς πωλητές με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του Ν.
4849/2021 (ΦΕΚ 207/5-11-2021 Τεύχος Α) καθώς και δικαιώματος
δραστηριοποίησης από άλλες Περιφέρειες ως εξής για τις κάτωθι
κατηγορίες προϊόντων ( αριθμ. 7 - άρθρο 1 σχετική απόφαση ) :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ :

Κατηγορία 1. Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά προϊόντα)

α) Καρποί δένδρων

β) κηπευτικά προϊόντα

γ) λαχανικά

δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί
καρποί, αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού
ε) τυποποιημένο ελαιόλαδο

στ) εμφιαλωμένος οίνος

ζ) προϊόντα απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) της παρ. 5 του
άρθρου του Ν.2969/2001 (Α’ 281)

η) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό
χώμα το οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ -

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Π.Σ.Ε.
Κατηγορία 1. Προϊόντα του εδάφους (γεωργικά
προϊόντα)
Κατηγορία 2. Προϊόντα κτηνοτροφίας,
πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας,
υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας
και λοιπά αγροτικά προϊόντα
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θ) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια
κηπευτικών, δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου

ι) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20του άρθρου 2 του ν. 4849/2021,
που προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-
2015απόφασης 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.

Κατηγορία 2. Προϊόντα κτηνοτροφίας, πτηνοτροφίας, μελισσοκομίας, αλιείας,
υδατοκαλλιέργειας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και λοιπά αγροτικά
προϊόντα.

α) αυγά

β) νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών

γ) αλλαντικά και επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος από παραγωγούς
κτηνοτρόφους, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και νόμιμα λειτουργούσες
μονάδες

δ) γαλακτοκομικά προϊόντα

ε) νωπά αλιευτικά προϊόντα ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

στ) τυποποιημένο μέλι.

Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου επιτρέπεται να
πωλούν μέρος ή/ και το σύνολο των προϊόντων των κατηγοριών 1 και 2, με την
έννοια της παρ. 19 του άρθρου 2 του ν.4849/2021 (Α’ 207), εφόσον τηρούνται όσα
προβλέπονται στην ειδικότερη για κάθε προϊόν (βιολογικό ή μη) εθνική και
ενωσιακή νομοθεσία και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και εφόσον αυτά
αντιστοιχούν στη θέση ή στο δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο
που τους έχει χορηγηθεί και αναγράφονται στην άδειά του.

Γ. Τον καθορισμό του αριθμού χορήγησης νέων αδειών άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου και δικαιώματος δραστηριοποίησης για επαγγελματίες
πωλητές με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο του του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ
207/5-11-2021 Τεύχος Α) καθώς και δικαιώματος δραστηριοποίησης από
άλλες Περιφέρειες ως εξής για τις κάτωθι κατηγορίες προϊόντων (αριθμ. 7 - άρθρο
2 σχετική απόφαση):

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ -



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ :

Κατηγορία Α
α) Καρποί δένδρων
β) κηπευτικά προϊόντα

γ) λαχανικά
δ) άλλα αγροτικά προϊόντα, και ιδίως ελιές, καρύδια, κάστανα, όσπρια, ξηροί καρποί,
αμπελόφυλλα, άνθη κολοκυθιού
ε) συσκευασμένο ελαιόλαδο

στ) εμφιαλωμένος οίνος

ζ) προϊόντα οικοτεχνίας, με την έννοια της παρ. 20του άρθρου 2 του ν. 4849/2021, που
προβλέπονται από το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 4912/120862/5-11-2015απόφασης 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.
η) αυγά

θ) νωπά σφάγια πουλερικών και κουνελιών

ι) αλλαντικά και παρασκευάσματα κρέατος

ια) γαλακτοκομικά προϊόντα

ιβ) τυποποιημένο μέλι

ιγ) ζαχαρώδη προϊόντα που διατηρούνται χωρίς ψύξη

ιδ) είδη σφολιάτας και παρασκευάσματα ζύμης

Κατηγορία Β

Νωπά και κατεψυγμένα προϊόντα αλιείας ή προϊόντα υδατοκαλλιέργειας
Κατηγορία Γ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Π.Σ.Ε.
Κατηγορία A 20

Κατηγορία B 15

Κατηγορία Γ 10

Κατηγορία Δ 20

Κατηγορία Ε 10

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Κατηγορία A: 5
Κατηγορία B: 1
Κατηγορία Γ: 5
Κατηγορία Δ: 5
Κατηγορία Ε: 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ (Ενενήντα μία) 91



α) άνθη, καλλωπιστικά φυτά, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και κηπευτικό χώμα το
οποίο δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία
β) πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, όπως φυτάρια κηπευτικών,
δενδρύλλια οπωροφόρων και φυτά αμπέλου
γ) γλάστρες, εργαλεία κηπουρικής και άλλα βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας
Κατηγορία Δ

Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη
ένδυσης νεωτερισμών, κοσμήματα που δεν φέρουν πολύτιμους λίθους ή χρυσά ή αργυρά
μέρη (faux bijoux), λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες,
πορτοφόλια), αυτόνομα ηλεκτρικά είδη που δεν έχουν δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο
ηλεκτρικού ρεύματος,εκκλησιαστικά είδη, είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής
φροντίδας, μέσα συσκευασίας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο και άλλα είδη
χαρτιού

Κατηγορία Ε

Παροχή πρόχειρων έτοιμων γευμάτων και ειδών κυλικείου από καντίνα ή φορητή
εγκατάσταση έψησης χωρίς δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων.

Οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου που
δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται σε
μία μόνο από τις κατηγορίες Α έως Ε του πίνακα ή συνδυαστικά στις κατηγορίες Α
ΚΑΙ Γ του ανωτέρω πίνακα.

Δ. Η έκδοση της προκήρυξης, η έκδοση αποφάσεων συγκρότησης
γνωμοδοτικής επιτροπής ελέγχου και αξιολόγησης αιτήσεων και γνωμοδοτικής
επιτροπής ενστάσεων και η τήρηση της σχετικής διαδικασίας θα γίνει από τη
Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Π.Σ.Ε καθώς
και η έκδοση των αποφάσεων χορήγησης των αδειών και έγκρισης
δραστηριοποίησης στην Π.Σ.Ε.

Το αναλογούν τέλος ανά άδεια θα καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (αρίθμ. 12/2022 απόφαση της Επιτροπής
Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο κος
Σπυρίδων Λάμπου . ο κος Εμμανουήλ Γέμελος και ο κος Κωνσταντίνος
Μπασδέκης δήλωσαν ότι ψηφίζουν θετικά την εισήγηση με την επισήμανση
να μειωθούν τα τέλη ανά άδεια

Η απόφαση αυτή έλαβε τον αριθμό 10

Κατόπιν αυτών, εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα προς ψηφοφορία,
η Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση.



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Περγαντάς Κωνσταντίνος Βαρδακώστας Αικατερίνη Καλτσά

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος

Δημήτριος Βουρδάνος

Ανδρέας Τοουλιάς

Σπυρίδων Λάμπου

Εμμανουήλ Γέμελος

Κωνσταντίνος Μπασδέκης


