
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

                      ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
               

Αποστολή με  e-mail      
           
         Αθήνα,      03/09/2020

         Αριθ. Πρωτ. : 91574 - 03/09/2020

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Email
Πληροφορίες 
Τηλέφωνο

: Κάνιγγος 20
: 10181
: gen-sec@gge.gr    
: Ν. Καλογεροπούλου
: 210 – 38.93.118

 ΠΡΟΣ :

KOIN.:

-ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
-ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

- ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

-ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

-ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ   
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με  το  Πληροφοριακό Σύστημα για το υπαίθριο εμπόριο »

      Προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4497/2017 (Α’ 171) 

«Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 8 

«Αρμόδια αρχή έκδοσης και ανανέωσης των αδειών παραγωγών πωλητών», 18 

«Αρμόδια αρχή έκδοσης και θεώρησης των αδειών επαγγελματιών πωλητών», 

καθώς και 58 «Πληροφοριακό Σύστημα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 

άρθρο 25 του ν. 4712/2020 (Α’ 146) «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, 

ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου 

εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/ παραποιημένων 

προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις 

συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το 

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και λοιπές διατάξεις», ζητείται όπως 

προχωρήσετε στην εγγραφή δύο (2) υπαλλήλων του Φορέα σας ως χρηστών  του 

Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) του άρθρου 58. Κατόπιν της ολοκλήρωσης 

εγγραφής των χρηστών σας, οι χρήστες των φορέων λειτουργίας λαϊκών αγορών 

(Δ/νση Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας και οι λοιποί Δήμοι της χώρας) κατά την παρ. 17 άρθρο 2 

του 4497/2017 και μόνον αυτοί, θα προχωρήσουν στη «Δήλωση των Λαϊκών 

Αγορών» της γεωγραφικής ενότητας ευθύνης τους.
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Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 58 του 

ν.4497/2017, εγγράφονται και καταχωρούνται στο Πληροφοριακό 

Σύστημα οι Περιφέρειες και οι Δήμοι όλης της Χώρας, ως χρήστες του 

Συστήματος, καθώς και πλήρη στοιχεία των υπαίθριων αγορών, όπως 

τοπογραφικά διαγράμματα, όρια αγοράς, θέσεις πωλητών.

- Η εγγραφή των χρηστών περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Α) Έκδοση απόφασης του Δημάρχου/Περιφερειάρχη με την οποία θα ορίζονται 

δύο υπάλληλοι του Δήμου/Περιφέρειας, ως χρήστες του ΠΣ, σύμφωνα με το 

συνημμένο στο παρόν Παράρτημα I «Υπόδειγμα απόφασης ορισμού χρηστών». 

Η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να είναι αρμοδίως ψηφιακά υπογεγραμμένη. 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 ως ηλεκτρονικό 

αρχείο (π.χ.  pdf).

Η απόφαση ορισμού θα επισυναφθεί, ως συνημμένο αρχείο, κατά την εγγραφή 

των χρηστών στο ΠΣ.

Β) Είσοδος του χρήστη στο ΠΣ για  το  υπαίθριο εμπόριο μέσω της ταυτοποίησής 

του με τα στοιχεία του στο TAXISnet και υποβολή αιτήματος εγγραφής του. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται είσοδος του χρήστη στο URL 

https://openmarket.mindev.gov.gr και επιλέγεται «Εγγραφή μέσω 

TAXISnet». Η πλατφόρμα, στη συνέχεια, ζητά την πιστοποίηση του χρήστη με 

τα στοιχεία του (όνομα χρήστη και κωδικός) στο TAXISnet. Μετά την 

πιστοποίησή του μέσω TAXISnet, ο χρήστης συμπληρώνει το σύνολο των 

προσωπικών στοιχείων του στη φόρμα που εμφανίζεται και επιλέγει τον φορέα 

στον οποίο εργάζεται. Για να μπορεί να ελεγχθεί η αίτηση του χρήστη, είναι 

απολύτως απαραίτητο να επισυναφθεί στην πλατφόρμα, ως αρχείο, η απόφαση 

ορισμού του, πριν την υποβολή της ανωτέρω φόρμας /αιτήματος εγγραφής 

χρήστη. 

Μετά την υποβολή του αιτήματος εγγραφής χρήστη στο ΠΣ μέσω της 

πλατφόρμας, αυτό θα εξετάζεται/ελέγχεται από τους χειριστές του ΠΣ στη Γενική 

https://openmarket.mindev.gov.gr/


Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Ο χρήστης ενημερώνεται από 

την πλατφόρμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι το αίτημά του εγκρίθηκε 

και ότι ο λογαριασμός του είναι ενεργός. 

- Η «Δήλωση Λαϊκών Αγορών» περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Κατά την τρέχουσα, πρώτη φάση λειτουργίας του Συστήματος, οι εγγεγραμμένοι 

σε αυτό χρήστες του, οι οποίοι έχουν οριστεί, κατά τα ανωτέρω, από τους φορείς 

λειτουργίας της παρ. 17 του άρθρου 2 του 4497/2017, και μόνον αυτοί, θα 

πραγματοποιήσουν είσοδο με τα στοιχεία username και password που δήλωσαν 

κατά την εγγραφή τους, στην πλατφόρμα «https://openmarket.mindev.gov.gr», 

στη συνέχεια θα επιλέξουν στο αριστερό μέρος της οθόνης  «Προσθήκη Λαϊκών» 

και θα προχωρήσουν στην καταγραφή των  λαϊκών αγορών που λειτουργούν στα 

όρια του φορέα τους (φορέας λειτουργίας).

Σας γνωρίζουμε ότι στην πλατφόρμα θα υπάρχουν αναλυτικές «οδηγίες χρήσης» 

του ΠΣ καθώς και σύστημα αναφοράς προβλημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εγγραφή των χρηστών από όλους τους φορείς 

(Περιφέρειες και Δήμοι) και η δήλωση των λαϊκών αγορών από τους 

φορείς λειτουργίας (και μόνο) στο ΠΣ, πρέπει να διενεργηθεί και 

ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστημα από 7/9/2020 έως 16/10/2020.

 

Επισημαίνεται ότι, όλα τα στοιχεία που θα δηλωθούν στη πλατφόρμα θα 

χρησιμοποιηθούν από το ΠΣ κατά την επόμενη, δεύτερη φάση λειτουργίας του, 

κατά την οποία θα καταγραφούν όλες οι άδειες παραγωγών και επαγγελματιών 

του υπαίθριου εμπορίου.

    
     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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