
ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ      Αγηά, 04-06-2020 

ΠΓΡΖΦΓΡΓΖΑ ΘΓΑΘΖΑ      Αν. Πνςη.: 138 

ΔΕΙΟ ΑΓΖΑ        

   

ΑΠΟΦΑΕ 135/2020 

Ο ΔΕΙΑΡΥΟ ΑΓΖΑ 

ΑΔΓΖΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΠΩΘΕΣΕ ΤΠΑΖΘΡΖΟΤ ΠΘΑΚΟΔΖΟΤ ΓΙΠΟΡΖΟΤ  

Έπμκηαξ οπυρε: 

1. Σηξ δηαηάλεηξ ηςκ άνζνςκ 1, 2, 65, 58 ημο Κ.3852/10  «Κέα Ανπηηεθημκηθή ηεξ Αοημδημίθεζεξ 

θαη ηεξ Απμθεκηνςμέκεξ Δημίθεζεξ – Πνυγναμμα Ηαιιηθνάηεξ» (ΦΓΗ η. Α΄/87/7-6-10) 

2. Σηξ μεηαβηβαδυμεκεξ ανμμδηυηεηεξ ημο άνζνμο 94,  παν.6, εδάθημ 32 ημο Κ.3852/10 (ΦΓΗ 

η.Α’/87/7-6-10) «πνυζζεηεξ ανμμδηυηεηεξ» 

3. Σεκ οπ΄άνηζμ. 354/2019 απυθαζε  Δεμάνπμο γηα ημκ μνηζμυ Ακηηδεμάνπςκ & Ιεηαβίβαζε 

ανμμδημηήηςκ ημο (άνζνμ 59 Κ. 3852/2010) (ΑΔΑ:9ΥΡΦΩ6Ζ-753) 

4. Σηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 4497/17 (ΦΓΗ 171/13.11.2017 ηεφπμξ Α') θαη ηηξ ηνμπμπμηήζεηξ αοημφ 

5. Σεκ οπ’ ανηζ. 4231/22-05-2020 αίηεζε ηεξ ΚΖΗΟΘΟΤΘΕ ΓΤΑΓΓΓΘΖΑ ημο Ηςκ/κμο, με ηα 

απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά 

6. Σεκ οπ΄άνηζμ. 76/2020 απυθαζε Δ (ΑΔΑ:9ΩΥΙΩ6Ζ-ΩΤΔ) με ζέμα : ΓΗΔΟΕ ΑΔΓΖΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΠΩΘΕΣΕ ΤΠΑΖΘΡΖΟΤ ΠΘΑΚΟΔΖΟΤ ΓΙΠΟΡΖΟΤ ηεξ ΚΖΗΟΘΟΤΘΕ ΓΤΑΓΓΓΘΖΑ 

ημο Ηςκ/κμο, 

 

ΑΠΟΦΑΖΔΟΤΙΓ 

Υμνεγμφμε ηεκ οπ’ άνηζμ. 1/2020  ΑΔΓΖΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΠΩΘΕΣΕ ΤΠΑΖΘΡΖΟΤ 

ΓΙΠΟΡΖΟΤ με ακηηθείμεκμ δναζηενηυηεηαξ ΟΠΩΡΟΘΑΥΑΚΖΗΑ ζηεκ ΚΖΗΟΘΟΤΘΕ ΓΤΑΓΓΓΘΖΑ ημο 

Ηςκ/κμο θαη ηεξ Ημφιαξ πμο γεκκήζεθε ζηεκ Κ. ΠΓΤΗΕ ΣΡΖΗΑΘΩΚ ζηηξ 20/01/1957 θαη θαημηθεί 

ζηεκ Η Αγηάξ, με ΑΦΙ 111268283, Δ.Ο.Τ. Θάνηζαξ,  ΑΔΣ: ΑΓ 314917, αζθαιηζηηθυ θμνέα ΟΓΑ 

με ΑΙ : 300010000574 , ΑΙΗΑ: 20015700667 ηειέθςκμ:6938158850, ΑΡ.ΗΤΗΘ.ΟΥΕΙ. : ΡΖΖ 

3068, ανηζμ. Δεμμημιμγίμο:2099/02 ΔΕΙΟ ΑΓΖΑ, ανηζμυ εγγναθήξ ζημ ΙΑΑΓ: 

2753/132426/22-05-2020, θαη ανηζμυ ΙΓΚΟ:064543 θαη παναγυμεκα είδε θαη ηζπφξ δηάζεζεξ 

αοηχκ μπςξ θαίκεηαη ζημκ παναθάης πίκαθα, με ημοξ παναθάης υνμοξ θαη πνμτπμζέζεηξ: 

1. Ε άδεηα είκαη πνμζςπμπαγήξ θαη πμνεγείηαη ζημοξ δηθαημφπμοξ γηα ηεκ πχιεζε απμθιεηζηηθά 

ηδημπαναγυμεκςκ πνμσυκηςκ. Απαγμνεφεηαη αοζηενά κα παναπςνεζεί, κα εθμηζζςζεί θαη κα 

πνεζημμπμηεζεί απυ ηνίηα πνυζςπα, πένακ ημο ζοδφγμο θαη ηςκ ηέθκςκ ημο δηθαημφπμο, με ημοξ 

υνμοξ θαη ηηξ πνμτπμζέζεηξ πμο ηίζεκηαη ζημκ Κ.4497/17 γηα ηεκ ακαπιήνςζε. 

Ιε ηεκ επηθφιαλε ηςκ δηαηάλεςκ πμο πνμβιέπμοκ οπμβμήζεζε, ακαπιήνςζε ημο αδεημφπμο θαη 

πνυζιερε οπαιιήιμο απυ ημκ αδεημφπμ, θάζε παναγςγυξ θοζηθυ πνυζςπμ οπμπνεμφηαη θαηά ηε 

δναζηενημπμίεζή ημο ςξ οπαίζνημξ πςιεηήξ, ζε αοημπνυζςπε πανμοζία ζημ πχνμ πχιεζεξ ηςκ 

πνμσυκηςκ ημο. 

Α/Α ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ 
ΕΙΔΟ 

ΣΟΠΟΘΕΙΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ- 

ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ 
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΣΗΣΑ) 

Ε
Κ

Σ
Α


Η

 ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΑΝΑ 
ΠΡΟΊΟΝ 

ΥΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΔΙΑΘΕΗ 
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ (δεν μπορεί να 

σπερβαίνει το έτος) 

    ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΕΝΑΡΞΗ 
ΔΙΑΘΕΗ 

ΛΗΞΗ 
ΔΙΑΘΕΗ 

1 ΚΕΡΑΙΑ ΜΕΡΙΑ Κ.ΑΓΙΑ 1 1300 Kg ΧΙΛΙΑ 
ΣΡΙΑΚΟΙΑ 

ΚΙΛΑ 

4/06/2020 31/07/2020 

2 ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΜΕΡΙΑ Κ. ΑΓΙΑ 0,10 250Kg ΔΙΑΚΟΙΑ 
ΠΕΝΗΝΣΑ 

ΚΙΛΑ 

4/06/2020 31/10/2020 

 



2. Ο δηθαημφπμξ μθείιεη κα θένεη ημ πνςηυηοπμ έκηοπμ ηεξ αδείαξ ημο θαζ' υιε ηε δηάνθεηα ηεξ 

δναζηενηυηεηάξ ημο, κα ημ επηδεηθκφεη ζηα ειεγθηηθά υνγακα θαη κα ημ δηαηενεί ζε θαιή θαηάζηαζε. 

Απχιεηα ημο εκηφπμο ηεξ άδεηαξ ζοκεπάγεηαη αδοκαμία δναζηενημπμίεζεξ μέπνη ηεκ επακέθδμζή ημο. 

3. Ε άδεηα ακακεχκεηαη απυ ημ Δήμμ, με ηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ημο άνζνμο 11 ημο 

Κ.4497/17, μέπνη θαη δφμ (2) μήκεξ πνηκ ηε ζογθμμηδή. 

Πνμθεημέκμο γηα θαιιηένγεηεξ δηάνθεηαξ μηθνυηενεξ απυ δφμ (2) μήκεξ ε αίηεζε γηα ηεκ ακακέςζε ηεξ 

άδεηαξ οπμβάιιεηαη ζημ Δήμμ ημοιάπηζημκ δεθαπέκηε (15) εμένεξ πνηκ ηε ζογθμμηδή.  

4. Ο πςιεηήξ οπμπνεμφηαη κα οπμβάιιεη ζημ Δήμμ ακά ηνηεηία, ηε Βεβαίςζε εγγναθήξ ζημ Ιεηνχμ 

Αγνμηχκ θαη Αγνμηηθχκ Γθμεηαιιεφζεςκ ημο κ. 3874/2010, ζηεκ μπμία ακαγνάθεηαη υηη μ 

εκδηαθενυμεκμξ είκαη επαγγειμαηίαξ αγνυηεξ θαη αζθαιηζηηθή εκεμενυηεηα. 

5. Ε άδεηα ηζπφεη μέπνη έκα έημξ  ακάιμγα ημ είδμξ ημο δηαθηκμφμεκμο πνμσυκημξ 

6. Οη πςιεηέξ θαηά ημκ έιεγπμ απυ ηα ανμυδηα υνγακα οπμπνεμφκηαη: 

α. κα δέπμκηαη ημκ έιεγπμ ζημ πχνμ επαγγειμαηηθήξ δναζηενηυηεηαξ, ζημ πχνμ πμο ηενμφκηαη ηα 

έγγναθα, παναζηαηηθά ζημηπεία, ζηηξ εζκηθέξ μδμφξ θαη ζημ πχνμ παναγςγήξ, θαη 

β. κα εθμδηάδμοκ ημκ έιεγπμ με ηα δεημφμεκα θάζε θμνά αιεζή ζημηπεία.  

7. Σα πνμξ πχιεζε ζημ οπαίζνημ εμπυνημ είδε δηαηίζεκηαη, ζφμθςκα με ημοξ Ηακυκεξ ΔΖ.Γ.Π.Π.Τ. 

με ηεκ επηθφιαλε εηδηθχκ θαηά πενίπηςζε δηαηάλεςκ ανμμδηυηεηαξ ΓΥΗ θαη πνέπεη κα πιενμφκ ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο Ηχδηθα Φμνμιμγηθήξ Απεηθυκηζεξ οκαιιαγχκ (οπμπανάγναθμξ Γ1 ηεξ παν. Γ' ημο 

άνζνμο πνχημο ημο κ. 4093/ 2012, Α' 222). ε θαμία πενίπηςζε, δεκ πνέπεη κα ζοκηζημφκ 

πανάκμμε απμμίμεζε πνμσυκηςκ ή κα δηαθηκμφκηαη θαηά πανάβαζε ηςκ ζπεηηθχκ με ηεκ πνμζηαζία 

ηςκ δηθαηςμάηςκ δηακμεηηθήξ ηδημθηεζίαξ δηαηάλεςκ ή δηαηάλεςκ ηεξ θμηκμηηθήξ ηειςκεηαθήξ 

κμμμζεζίαξ, ημο Γζκηθμφ Σειςκεηαθμφ Ηχδηθα (κ. 2960/2001, Α' 265) θαη ημο κ. 2969/2001 (Α' 

281). 

8. Σα είδε δςηθήξ πνμέιεοζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ κςπχκ εηδχκ αιηείαξ θαη 

οδαημθαιιηένγεηαξ, θαζχξ θαη ηα θαηερογμέκα πνμσυκηα γεκηθχξ, πνέπεη κα δηαηενμφκηαη, κα 

δηαθηκμφκηαη θαη κα δηαηίζεκηαη απυ εηδηθά δηαζθεοαζμέκα μπήμαηα αοημθίκεηα ή νομμοιθμφμεκα. 

Γπηπιέμκ εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 18 ηεξ θμηκήξ απυθαζεξ ηςκ Τπμονγχκ 

Γζςηενηθχκ, Δεμυζηαξ Δημίθεζεξ θαη Απμθέκηνςζεξ, Οηθμκμμίαξ θαη Οηθμκμμηθχκ, Ακάπηολεξ, 

Τγείαξ θαη Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ θαη Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ θαη Σνμθίμςκ (Β' 1187/2006) γηα 

ημοξ μδεγμφξ μνζήξ πναθηηθήξ θαη μη δηαηάλεηξ ημο κ. 2969/2001 (Α'281).  

9. Ηάζε παναγςγυξ πςιεηήξ οπαίζνημο εμπμνίμο θαηαγνάθεη ηηξ πάζεξ θφζεςξ δηαθηκμφμεκεξ 

πμζυηεηεξ (πνμξ πχιεζε, επηζηνμθή, θαηαζηνμθή) ζε Δειηία Απμζημιήξ θαη ηενεί Ηαηαζηάζεηξ 

Δηαθηκμφμεκςκ Πμζμηήηςκ ακά πνμσυκ, ζφμθςκα με ημ οπυδεηγμα ημο Πανανηήμαημξ A', 

ανηζμεμέκεξ θαη ζεςνεμέκεξ απυ ηεκ ανπή έθδμζεξ θαη ακακέςζεξ ηεξ άδεηάξ ημο. Οη εκ ιυγς 

Ηαηαζηάζεηξ, θαζχξ θαη ηα Δειηία Απμζημιήξ ηενμφκηαη απυ ημοξ πςιεηέξ μέπνη ηεκ επυμεκε 

ακακέςζε ηεξ άδεηάξ ημοξ.  

10. Γηα ηοπυκ παναβάζεηξ πμο δηαπηζηχκμκηαη απυ ηα ειεγθηηθά υνγακα επηβάιιμκηαη επηβάιιμκηαη μη 

θονχζεηξ θαη γίκμκηαη μη παναθάης εκένγεηεξ, υπςξ πνμβιέπμκηαη ζημ Πανάνηεμα ΖΓ' ημο 

Κ.4497/17, υπςξ αοηυ ηνμπμπμηήζεθε με δηυνζςζε ζθάιμαημξ ζημ ΦΓΗ207/29.12.2017ηεφπμξ Α'. 

11. Γηα ηεκ έγθνηζε ηεξ δναζηενημπμίεζεξ ημο εκδηαθενυμεκμο απυ ηεκ Πενηθένεηα Θεζζαιίαξ ζα 

ηενεζεί ε δηαδηθαζία ηςκ άνζνςκ 46-48 ημο Κ.4497/17 

12. O παναγςγυξ πςιεηήξ πμο ημο έπεη έπεη πμνεγεζεί άδεηα πιακυδημο εμπμνίμο επηηνέπεηαη κα 

αζθεί ηε δναζηενηυηεηά ημο εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ηεξ Πενηθένεηαξ ζηεκ μπμία δηαηενεί ηηξ 

γεςνγηθέξ εθμεηαιιεφζεηξ ημο. Ιπμνεί, επίζεξ, κα δναζηενημπμηεζεί ζε δφμ αθυμε Πενηθένεηεξ, οπυ 

ηεκ πνμτπυζεζε υηη ε αίηεζή ημο ζα εγθνηζεί απυ ημκ μηθείμ Πενηθενεηάνπε, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 

47 πανάγναθμξ 3. (παν.3 άνζνμ 6 Κ.4497/17) 

 13. Ακαθμνηθά με ημκ παναγςγυ πςιεηή πιακυδημο εμπμνίμο, ε οπμβμιή αίηεζεξ θαη ε έγθνηζε 

δναζηενημπμίεζεξ ημο εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ηεξ Πενηθένεηαξ ζηεκ μπμία δηαηενεί ηηξ 

γεςνγηθέξ εθμεηαιιεφζεηξ ημο δεκ απμηειεί πνμτπυζεζε γηα ηεκ δοκαηυηεηα δναζηενημπμίεζεξ ημο ζε 

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-47-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BC%CF%80-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-47-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BC%CF%80-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-47-%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%AE%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BC%CF%80-2/
http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%82-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%BF%CF%8D-2/


δφμ αθυμα Πενηθένεηεξ , εθυζμκ ημ εγθνίκμοκ μη μηθείμη Πενηθενεηάνπεξ. (Τπ. Οηθμκμμίαξ & 

Ακάπηολεξ εγθ.1/37698/03.04.2018) 

16. Δεκ επηηνέπεηαη ε άζθεζε πιακυδημο εμπμνίμο: 

α) ζε απυζηαζε μηθνυηενε ηςκ εθαηυκ πεκήκηα (150) μέηνςκ απυ θαηαζηήμαηα πμο δηαζέημοκ 

μμμεηδή πνμσυκηα θαη 

β) ζε δεμμηηθέξ θμηκυηεηεξ με μυκημμ πιεζοζμυ άκς ηςκ πέκηε πηιηάδςκ (5.000) θαημίθςκ, ζφμθςκα 

με ηεκ ηειεοηαία δεμμζηεομέκε απμγναθή ηεξ Γιιεκηθήξ ηαηηζηηθήξ Ανπήξ. (παν.4 άνζνμ 46 

Κ.4497/17) 

Έπμοκ δε εθανμμγή μη Αζηοκμμηθέξ, μη Τγεημκμμηθέξ Δηαηάλεηξ θαη μη Αζηηαηνηθέξ δηαηάλεηξ (υπμο 

αοηέξ ηζπφμοκ) θαζχξ θαη μη δηαηάλεηξ ημο Αγμνακμμηθμφ Ηχδηθα, ημο Ηχδηθα Βηβιίςκ θαη ημηπείςκ 

(Η.Β..)  

17. Ε άδεηα ακαθαιείηαη ζηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ: 

α) Έκα δηαπηζηςζεί ε φπανλε ιυγμο γηα ημκ μπμίμ ε πμνήγεζε ηεξ άδεηξ ζημ ζογθεθνημέκμ πνυζςπμ 

δε έπνεπε κα γίκεη ή δηαπηζηςζεί θαη΄υπμημδήπμηε ηνυπμ απυ ηεκ ανμυδηα Τπενεζία, υηη δεκ 

οθίζηαηαη πιέμκ μηα εθ ηςκ πνμτπμζέζεςκ πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ πμνήγεζε αοηήξ, β) εάκ 

δηαπηζηςζεί ε άζθεζε ημο οπαίζνημο εμπμνίμο παναγςγμφ κα δηεκενγείηαη απυ πνυζςπμ πμο δεκ 

ακαπιενχκεη πνμζςνηκά ή μυκημα ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 4 ημο ΠΔ 254/2005 γ) ζε 

πενίπηςζε μεηαβίβαζεξ, εηζθμνάξ, εθπχνεζεξ ή παναπχνεζεξ θαηά πνήζε  

18. Ε άδεηα πμο πμνεγείηαη είκαη αοζηενά πνμζςπηθή ακηηθαζίζηαηαη δε μυκμ υηακ απμιεζζεί απυ 

ιυγμοξ ακςηέναξ βίαξ (ππ. θιμπή, πονθαγηά θ.ι.π.) 

                              

ΑΓΖΑ,04/06/2020 

 
O Ακηηδήμανπμξ Πενηβάιιμκημξ, 

Αγνμηηθήξ Ακάπηολεξ θαη Αιηείαξ 

 

  ΗΡΑΚΖΩΣΕ ΓΤΑΓΓΓΘΟ  
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