
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 56740 - 29/05/2018 
Προσαρμογή των υφιστάμενων αδειών επαγγελ-

ματιών πωλητών και ένταξη αυτών στις αναφε-

ρόμενες στο άρθρο 17 του ν. 4497/2017, κατη-

γορίες. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηρια-
κής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 171) και ιδίως 
την παρ. 12 του άρθρου 59.

2. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

3. Το π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα 
του Παύλου, Αρχηγού του κόμματος Συνασπισμός Ρι-
ζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α), ως Πρωθυπουργός» 
(Α’ 113).

4. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

5. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία... 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού... 
σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 208).

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192).

8. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

9. Την 31564/2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Αστέριο Πιτσιόρλα» (Β’ 978).

10. Την 142285/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αποδοχή 
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΥΟΔΔ 699).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ένταξη υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών 

στις κατηγορίες του άρθρου 17.
Οι υφιστάμενες άδειες επαγγελματιών πωλητών κατα-

τάσσονται στις κατηγορίες του άρθρου 17 του ν. 4497/
2017 (Α΄171), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αντι-
στοίχισης:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Πίνακας Α

α/α Κατηγορίες αδειών επαγγελματιών πωλητών
σύμφωνα με το ν. 4264/2014 (παρ. 8, άρθρο 14)

Κατηγορίες αδειών επαγγελματιών πωλητών
σύμφωνα με το ν. 4497/2017 (άρθρο 17)

1 α)νωπών οπωροκηπευτικών, 
αβγών, κομμένων ανθέων

Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης.
α. Νωπά οπωροκηπευτικά, αυγά, ελιές,

ελαιόλαδο, οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια.

2

β)βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και
τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων,

πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα

αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων

Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης.
β. Βιολογικά νωπά προϊόντα της υποκατηγορίας α'
(Νωπά οπωρο-κηπευτικά, αυγά, ελιές, ελαιόλαδο,

οίνος, μέλι, πουλερικά και κουνέλια. )
γ. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα

αγροτικά προϊόντα
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3 γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, 
γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας)

Β. Νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών 
υδάτων, υδατοκαλλιέργειας

4
δ)κατεψυγμένων ειδών αλιείας - 

αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας 
και παρασκευασμάτων ζύμης

Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα 
και κατεψυγμένα τρόφιμα.

γ. Κατεψυγμένα τρόφιμα, όπως αλιεύματα,
λαχανικά, κρεατικά, είδη σφολιάτας, 

παρασκευάσματα ζύμης

5 ε)ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες
υγειονομικές διατάξεις)

ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.
Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται

από κατόχους καντινών και φορητών
εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή

πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών
κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν
μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και

για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η
βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου

απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις

6 στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές
σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών

Ε. Βιομηχανικά είδη.
είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, 
μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες)

7

ζ)ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο
μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς

και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών
(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια)

Ε. Βιομηχανικά είδη. 
γενικά βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων 

ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως είδη ένδυσης 
νεωτερισμών, ψεύτικα κοσμήματα (φο μπιζού), 

λευκά είδη, ψιλικά, είδη υπόδησης,
δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια)

8
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο,

εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών
παντοπωλείου (μη εδώδιμα)

Ε. Βιομηχανικά είδη.
είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο,

εκκλησιαστικά είδη, αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα 
ηλεκτρικά είδη

9

θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας
ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες,

χώμα), καλλωπιστικών φυτών,
πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, 

δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου)

Δ. Είδη Κηπουρικής.
Καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες,

πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και
βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας

10

ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή
μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά),

καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών
προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ

ι) χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας

Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και
κατεψυγμένα τρόφιμα.

α. Τυροκομικά, αλλαντικά, ξηροί καρποί, όσπρια,
ρύζι, ζαχαρώδη προϊόντα, που διατηρούνται εκτός

ψυγείου, καφές, οίνος, ελιές, ελαιόλαδο, μέλι
β. Βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα

αγροτικά προϊόντα

Ε. Βιομηχανικά είδη.
είδη ατομικής καθαριότητας ή οικιακής φροντίδας, 
μέσα συσκευασίας (χάρτινες, πλαστικές σακούλες)
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Πίνακας Β

α/α Συνδυαστική πώληση ειδών σύμφωνα 
με το ν. 4264/2014 (παρ 9, άρθρο 14)

Κατηγορίες προϊόντων, 
σύμφωνα με το ν. 4497/2017 (άρθρο 17)

1

Κατηγορίες α,β ι :
α) νωπών οπωροκηπευτικών, 

αβγών, κομμένων ανθέων
β) βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και 

τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, 
πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα 
αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων

ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή
μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά),

καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών
προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.

Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης.
(όσα  επιθυμεί από την κατηγορία) και

έως τρία από την κατηγορία
Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και

κατεψυγμένα τρόφιμα.
ή

Γ. Μεταποιημένα διατροφικά προϊόντα και
κατεψυγμένα τρόφιμα.

(όσα  επιθυμεί από την κατηγορία) και
έως τρία από την κατηγορία 

Α. Πρωτογενή διατροφικά προϊόντα γης.

2

Κατηγορίες ε και στ :
ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες

υγειονομικές διατάξεις),
στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές

σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών,

ΣΤ. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων.
Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται 

από κατόχους καντινών και φορητών
εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή 

πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών
κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν
μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και

για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η
βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου

απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις
ή

Ε. Βιομηχανικά είδη.
(όσα επιθυμεί από την κατηγορία)

3

Κατηγορίες ζ', η' και θ':
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού,

λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών 
υπόδησης και δερμάτινων ειδών 

(τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο,

εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών
παντοπωλείου (μη εδώδιμα),

θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας 
ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), 

καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού 
υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων 

οπωροφόρων, αμπέλου).

Ε. Βιομηχανικά είδη.
(όσα επιθυμεί από την κατηγορία)

ή
Δ. Είδη Κηπουρικής.

Καλλωπιστικά φυτά, χώμα, γλάστρες, 
πολλαπλασιαστικό υλικό, εργαλεία και

βιομηχανικά είδη κηπουρικής και ανθοκομίας.
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Άρθρο 2

Διαδικασία προσαρμογής των υφιστάμενων αδειών 
επαγγελματιών πωλητών στις κατηγορίες του άρθρου 
17 του ν. 4497/2017.

1. Αρμόδιες αρχές για την αντιστοίχιση και προσαρμο-
γή των υφιστάμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών 
υπαίθριου εμπορίου στις κατηγορίες ειδών εμπορίας του 
άρθρου 17 του ν. 4497/2017 είναι οι αρχές του άρθρου 
18 του ν. 4497/2017, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 121 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

2. Οι αδειούχοι επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου 
εμπορίου επιτρέπεται να πωλούν τα προϊόντα που ανα-
γράφονται στην άδειά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 17 του ν. 4497/2017 και την παρούσα.

3. Οι υφιστάμενες επαγγελματικές άδειες στάσιμου και 

πλανόδιου εμπορίου εντάσσονται στις οικείες κατηγορί-
ες προϊόντων του άρθρου 17 του ν. 4497/2017.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Μαΐου 2018

Οι Υπουργοί

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  
και Υπουργός  Ο Υφυπουργός 
Οικονομίας  Οικονομίας
και Ανάπτυξης  και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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