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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αποστολή με  e-mail:
 
         Αθήνα,      02-10-2020

         Αριθ. Πρωτ. : 103105 - 02-10-2020

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Τηλέφωνο
Email

: Κάνιγγος 20
: 10180
: 210 3893354/181
: gen-sec@gge.gr 

 ΠΡΟΣ :
 
 
  KOIN.:

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ) του άρθρου 58 «Πληροφοριακό Σύστημα» του ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
Α΄171) για το υπαίθριο εμπόριο»».

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 91574/03-09-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή.

Σε συνέχεια του ως άνω εγγράφου και σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 58 του 
ν.4497/2017 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 25 του ν. 4712/2020, υπενθυμίζουμε ότι η 
διαδικασία εγγραφής χρηστών στο ΟΠΣΠΑ και η δήλωση των αντίστοιχων λαϊκών αγορών 
σε αυτό, είναι υποχρεωτική και γίνεται εξ’ αρχής και αποκλειστικά από τους φορείς 
λειτουργίας των λαϊκών αγορών. 

Για την ολοκλήρωση της καταχώρησης των χρηστών, απαιτείται η επισύναψη της 
απόφασης ορισμού στην πλατφόρμα ψηφιακά υπογεγραμμένη αρμοδίως. Σε περίπτωση 
που αυτό δεν είναι δυνατόν, θα φέρει σφραγίδα του Δήμου ή της Περιφέρειας και την 
υπογραφή του αποφασίζοντος οργάνου και θα πρέπει να «σαρωθεί» σε ειδικό μηχάνημα 
(scanner) και να αποθηκευτεί στο σύστημα ως ηλεκτρονικό αρχείο (π.χ. pdf). 

Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις των αντίστοιχων Δημάρχων και Περιφερειαρχών δεν θα 
αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αλλά θα 
μεταφορτώνονται στην πλατφόρμα του ΟΠΣΠΑ με την παράλληλη καταχώρηση των 
χρηστών, όπως έχει ήδη περιγραφεί στο ως άνω σχετικό έγγραφο. 

Σύμφωνα με την παρ. 7 του αρ. 25 του ν. 4712/2020, στο σύστημα οφείλουν να εγγραφούν 
ως χρήστες υπάλληλοι από όλες τις Περιφέρειες και τους Δήμους της επικράτειας.
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Ωστόσο, για τους μεν Δήμους της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, η δήλωση λαϊκών αγορών θα γίνεται από τους χρήστες της αντίστοιχης 
Περιφέρειας, ενώ για τους λοιπούς Δήμους της χώρας η δήλωση των λαϊκών αγορών θα 
γίνεται από τους χρήστες των αντίστοιχων Δήμων. Οι χρήστες των φορέων που δεν έχουν 
αρμοδιότητα δήλωσης λαϊκών αγορών, οφείλουν να καταχωρηθούν στο σύστημα, αλλά θα 
παραμείνουν σε αυτή τη φάση ανενεργοί.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τονίζεται η υποχρεωτικότητα καταχώρησης χρηστών και 
αντίστοιχων στοιχείων υπαίθριων αγορών όπως τοπογραφικά διαγράμματα, όρια αγοράς 
και θέσεις πωλητών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του αρ. 25 του ν. 4712/2020. 

    
Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου 

και Προστασίας Καταναλωτή

Παναγιώτης Σταμπουλίδης

Εσωτερική Διανομή: Δ/νση Θεσμικών Ρυθμίσεων Εμπορίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

Κ.Α.Α. 
ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
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