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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3377 
Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών 

τοµέων του εµπορίου και της αγοράς - Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυξης. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:  

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Άρθρο 1 
 
Το άρθρο 1 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
"Άρθρο 1 
 
1. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, υπαίθριο εµπόριο, πλανόδιο ή στάσιµο, 
νοείται η άσκηση εµπορικής δραστηριότητας σε χώρο ακάλυπτο, που δεν 
χαρακτηρίζεται ως επαγγελµατική στέγη σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 
(ΦΕΚ 30 Α). Ακάλυπτοι χώροι νοούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν µόνο 
στέγαστρο ή και περίφραγµα, τα οποία δεν αποτελούν µόνιµη κατασκευή. 
 
2. Υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο νοείται το υπαίθριο εµπόριο που ασκείται µε τη χρήση 
οποιουδήποτε οχήµατος, αυτοκινούµενου ή µη ή οποιουδήποτε κινητού µέσου. Αν ο 
φορέας που σκοπεύει να ασκήσει ή που ασκεί εµπορική δραστηριότητα χρησιµοποιεί 
κινητή υποδοµή σε συγκεκριµένο σηµείο, για χρόνο περισσότερο από τριάντα (30) 
συνεχόµενες ηµέρες, η δραστηριότητα του διέπεται από τις διατάξεις για το υπαίθριο 
στάσιµο εµπόριο. Ως υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο νοείται και το εµπόριο που ασκείται 
µε τη µέθοδο των επισκέψεων από πόρτα σε πόρτα ή µε οποιονδήποτε άλλον ανάλογο 
τρόπο, από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση µε νόµιµα οργανωµένη 
επιχείρηση. 
 
3. Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η 
άδεια χορηγείται µε απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.), στην περιφέρεια της οποίας κατοικεί ή διαµένει συνεχώς, 
κατά τα δύο τελευταία χρόνια, ο ενδιαφερόµενος. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου 
πλανόδιου εµπορίου διακρίνονται: α) σε άδεια τύπου Α', η οποία ισχύει για την 
πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη), 
αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και β) σε άδεια τύπου Β', η οποία 
ισχύει για την πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια µόνο της οικείας Ν .Α. 
που τη χορηγεί. Στις ενιαίες Ν.Α. αρµόδιο για τη χορήγηση της άδειας που 
προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο είναι το νοµαρχιακό συµβούλιο του οικείου 
νοµαρχιακού διαµερίσµατος. Η άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου δεν 
επιτρέπεται σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους. 
 
4. Σε κάθε Ν.Α. συγκροτείται, µε απόφαση του οικείου νοµάρχη, επιτροπή, η οποία 



αποτελείται από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας Εµπορίου της οικείας Ν.Α., ως 
πρόεδρο και από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, που ορίζονται από αυτούς: 
α) του επιµελητηρίου του νοµού, β) του εµπορικού συλλόγου της πρωτεύουσας του 
νοµού, γ) της οµοσπονδίας επαγγελµατιών και βιοτεχνών του νοµού, δ) του 
αντιπροσωπευτικότερου σωµατείου µικροπωλητών του νοµού, που καθορίζεται µε 
απόφαση του νοµάρχη, ε) της τοπικής ένωσης δήµων και κοινοτήτων του νοµού και 
στ) της υπηρεσίας Τροχαίας του νοµού. 
 
Η επιτροπή γνωµοδοτεί µέχρι την 30ή Νοεµβρίου κάθε έτους για το επόµενο έτος ως 
προς τον αριθµό των αδειών που χορηγούνται σύµφωνα µε την παράγραφο 3, κατά 
κατηγορία επαγγελµάτων. Η γνώµη της επιτροπής υποβάλλεται στην οικεία Ν.Α.. 
 
Ο νοµάρχης, αφού λάβει υπόψη τη γνώµη της επιτροπής, καθορίζει, µε απόφαση του 
που εκδίδεται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους, τον ανώτατο αριθµό των αδειών 
που πρόκειται να χορηγηθούν το επόµενο έτος. 
 
Η απόφαση του νοµάρχη τοιχοκολλάτε σε εµφανές σηµείο του κεντρικού 
καταστήµατος της οικείας Ν.Α.. 

Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εµπορίου 
υποβάλλουν, µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, αιτήσεις στην αρµόδια Ν.Α.. Η 
απόφαση επί των αιτήσεων εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από τη λήξη της 
προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. 
 
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου ισχύουν για µία τριετία, είναι 
προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να µεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να 
εκµισθωθούν ή να παραχωρηθούν κατά χρήση. Κατ' εξαίρεση, οι κάτοχοι των αδειών 
µπορούν να αναπληρώνονται στην άσκηση της δραστηριότητας τους από συγγενικά 
πρόσωπα, εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού και εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου. 
 
5. Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο νοείται κάθε µορφή άσκησης υπαίθριου εµπορίου που 
δεν αποτελεί πλανόδιο εµπόριο κατά την έννοια της παραγράφου 2. Για την άσκηση 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου απαιτείται η κατοχή άδειας. Η άδεια χορηγείται από το 
αρµόδιο, κατά τόπο, δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, κατά περίπτωση. Οι άδειες 
άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου ισχύουν για µια τριετία, είναι προσωποπαγείς 
και δεν επιτρέπεται να µεταβιβασθούν, να εισφερθούν, να εκµισθωθούν ή να 
παραχωρηθούν κατά χρήση. 
 
Η άσκηση του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου επιτρέπεται µόνο: 
α. σε θέσεις που καθορίζονται και οριοθετούνται από τους δήµους και τις κοινότητες, 
στο χώρο της δικαιοδοσίας τους, 
β. σε ιδιωτικούς χώρους. 
 
6. Με αποφάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, κατά περίπτωση, που 
λαµβάνονται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους και ισχύουν για το επόµενο έτος, 
καθορίζεται ο ανώτατος αριθµός των αδειών, κατά κατηγορία επαγγελµάτων, που 
πρόκειται να χορηγηθούν το επόµενο έτος και προσδιορίζονται ισάριθµες, 
συγκεκριµένες θέσεις για την άσκηση των υπαίθριων στάσιµων εµπορικών 
δραστηριοτήτων. Η απόσταση µεταξύ των θέσεων του προηγούµενου εδαφίου δεν 
επιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατό (100) µέτρων, σε πόλεις µε πληθυσµό 



πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους και των πενήντα (50) µέτρων, σε 
πόλεις µε µικρότερο πληθυσµό, σε κωµοπόλεις και χωριά. 
 
Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου εµπορίου πρέπει να βρίσκονται εκτός: 
α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και 
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή απόσταση από οργανωµένες 
ξενοδοχειακές µονάδες, µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και 
εισόδους αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων και εκκλησιών. 
 
Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των 
δηµοτικών και λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των τριακοσίων 
(300) µέτρων, στους δήµους του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό 
πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους. 
 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη 
των εκατόν πενήντα (150) µέτρων. 
Οι όροι της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τη χορήγηση άδειας άσκησης 
υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε ιδιωτικούς χώρους. 
 
7. Οι αποφάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου κατά τις παραγράφους 5 
και 6, εκδίδονται ύστερα από γνώµη:  
α) του οικείου επιµελητηρίου,  
β) του εµπορικού συλλόγου,  
γ) της οµοσπονδίας επαγγελµατιών-βιοτεχνών της περιοχής,  
δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωµατείου µικροπωλητών της περιοχής, που 
καθορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση δηµάρχου ή προέδρου 
κοινότητας,  
ε) της εθνικής συνοµοσπονδίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες,  
στ) των αρµόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, όταν πρόκειται 
για παρακείµενους αρχαιολογικούς χώρους και  
ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας. 
 
8. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται κατά την παράγραφο 6, όταν πρόκειται για δήµους 
µε πληθυσµό πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) κατοίκους ή για πρωτεύουσες 
νοµών, εκδίδονται ύστερα από γνώµη επιτροπής, που συγκροτείται µε απόφαση του 
οικείου δηµάρχου και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του δήµου, ως πρόεδρο, και 
από έναν εκπρόσωπο των παρακάτω φορέων, που ορίζεται από αυτούς:  
α) του οικείου επιµελητηρίου,  
β) του εµπορικού συλλόγου,  
γ) της οµοσπονδίας επαγγελµατιών-βιοτεχνών της περιοχής,  
δ) του αντιπροσωπευτικότερου σωµατείου µικροπωλητών, που καθορίζεται µε 
απόφαση του αρµόδιου δηµοτικού συµβουλίου, το οποίο ορίζει, ως εκπρόσωπο του, 
πρόσωπο το οποίο δραστηριοποιείται στη συγκεκριµένη περιοχή,  
ε) της εθνικής συνοµοσπονδίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες,  
στ) των αρµόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, όταν πρόκειται 
για παρακείµενους αρχαιολογικούς χώρους και  
ζ) της οικείας υπηρεσίας Τροχαίας. 
 
Η γνώµη της επιτροπής του προηγούµενου εδαφίου παρέχεται µέχρι την 30ή 
Νοεµβρίου κάθε έτους και ισχύει για το επόµενο έτος. 



 
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον αρµόδιο δήµο ή κοινότητα µέχρι την 31η 
Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι αποφάσεις επί των αιτήσεων εκδίδονται µέσα σε ένα (1) 
µήνα από την ηµεροµηνία του προηγούµενου εδαφίου. 
 
9. Οι αποφάσεις των νοµαρχιακών συµβουλίων, που λαµβάνονται κατά τις 
παραγράφους 3 και 4, και των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων, που 
λαµβάνονται κατά τις παραγράφους 5 και 6, κοινοποιούνται:  
α) στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, όταν πρόκειται για 
αποφάσεις οργάνων της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και δήµων και κοινοτήτων που 
εµπίπτουν στην περιφέρεια αυτής,  
β) στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και στις οικείες περιφέρειες, όταν πρόκειται για 
αποφάσεις οργάνων των υπόλοιπων Ν.Α. και των δήµων και κοινοτήτων τής χώρας. 
 
∆ικαιούχοι άδειας από το συνολικό αριθµό των αδειών που χορηγούνται κατά τις 
παραγράφους 3 και 5 είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των κατωτέρω 
κατηγοριών, εφόσον πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, είναι άνεργα και έχουν 
υποβάλει αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά: 
(α) µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτοµα µε αναπηρία τουλάχιστον εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) και τυφλοί, 
(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, 
καθώς και γονείς µε τρία τέκνα, 
(γ) µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και θύµατα ειρηνικής περιόδου 
του ν. 1370/1944 (ΦΕΚ 82 Α'), 
(δ) µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτοµα µε αναπηρία πάνω από πενήντα τοις 
εκατό (50%), εφόσον δεν οφείλεται σε πολεµικά γεγονότα, 
(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλικων τέκνων µε ειδικές ανάγκες 
και γονείς που προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες 
και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 
(στ) µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς 
παλιννοστούντες, που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο. 
 
Οι υπόλοιπες άδειες που αποµένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση, η οποία 
διενεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων από το νοµαρχιακό, το δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο, κατά περίπτωση. 
Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθµός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και 
έχουν προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογούν στη 
συγκεκριµένη κατηγορία προσώπων. 
 
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης 
όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου 
στάσιµου εµπορίου. 
 
Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δηµοσίως, την ίδια ηµέρα. Στις κληρώσεις που 
διενεργούνται από τις Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης παρίσταται 
υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης µε Βαθµό 
Α' ή οµοιόβαθµος υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας, στις κληρώσεις που 
διενεργούνται από τις υπόλοιπες Ν.Α. της χώρας παρίσταται υπάλληλος της οικείας 
Περιφέρειας µε βαθµό Α και στις κληρώσεις που διενεργούνται από τους δήµους και 



τις κοινότητες παρίσταται υπάλληλος της οικείας Ν.Α. µε βαθµό Α'. Αν δεν 
εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες που µένουν αδιάθετες 
χορηγούνται µόνο µε την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου αυτής, κατά το 
επόµενο έτος. 
 
Αν ο αριθµός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι 
µικρότερος από τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι 
αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση µόνο για τη συγκεκριµένη θέση που αντιστοιχεί 
σε κάθε άδεια. 
 
10. Με απόφαση των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων, ύστερα από γνώµη των 
φορέων που αναφέρονται στην παράγραφο 7 ή της επιτροπής που προβλέπεται στην 
παράγραφο 8, κατά περίπτωση, καθορίζονται τα προϊόντα που πωλούνται, ως 
παραδοσιακά, στις περιφέρειες των οικείων δήµων και κοινοτήτων. 
 
11. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, 
ανάκλησης και τροποποίησης των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου, πλανόδιου 
και στάσιµου, οι προϋποθέσεις αναπλήρωσης των κατόχων των αδειών αυτών από 
συγγενικά πρόσωπα, άσκησης, από τα πρόσωπα αυτά, εµπορικής δραστηριότητας, η 
διαδικασία διαπίστωσης της συνδροµής των κριτηρίων στα πρόσωπα των κατηγοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 9 και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
12. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, Πολιτισµού και 
Τουριστικής Ανάπτυξης, καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση των αδειών άσκησης δραστηριότητας υπαίθριου 
εµπορίου µε ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή εκπαιδευτικό αντικείµενο, οι δικαιούχοι 
των αδειών αυτών, ο χρόνος ισχύος τους, η αναπλήρωση των κατόχων τους από 
συγγενικά πρόσωπα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
Για τη χωροθέτηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, από τα χαρακτηριστικά και το 
µέγεθος των οποίων επηρεάζεται η λειτουργία, η φυσιογνωµία και η ταυτότητα της 
πόλης, απαιτείται σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων.» 
 
Άρθρο 2 
 
Το άρθρο 2 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Άρθρο 2 
 
1. Για τη συµµετοχή στις εµποροπανηγύρεις και στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες 
αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς της άδειας αυτής δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
πέντε (5) συναπτές ηµέρες, όταν αφορά σε συµµετοχή σε εµποροπανηγύρεις και τις 
δέκα (10) συναπτές ηµέρες, όταν αφορά σε συµµετοχή σε υπαίθριες 
χριστουγεννιάτικες αγορές. Η ισχύς των αδειών για συµµετοχή σε παραδοσιακές 
εµποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται µία φορά το χρόνο, δεν µπορεί 
να υπερβαίνει τις επτά (7) συναπτές ηµέρες. Οι άδειες χορηγούνται σε εµπόρους και 
σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου και εκδίδονται µε απόφαση 



του αρµόδιου, κατά τόπο, δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µε την ευκαιρία 
θρησκευτικών ή επετειακών εορτών και ισχύουν για συγκεκριµένο χώρο και θέση, 
που προσδιορίζονται µε την ίδια απόφαση. Κατ' εξαίρεση, για τη συµµετοχή σε 
εµποροπανηγύρεις και υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές που τελούνται στα νησιά 
της χώρας, εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια, οι σχετικές άδειες εκδίδονται µε 
απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου νοµαρχιακού συµβουλίου, εφόσον τα γεωγραφικά 
όρια κάθε νησιού συµπίπτουν µε τα διοικητικά όρια αρµοδιότητας της οικείας 
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης ή οι άδειες αφορούν το νησί, όπου εδρεύει η οικεία 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπονται η 
µεταβίβαση, η εισφορά, η εκµίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών 
της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από 
αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των 
αδειών. Το ∆ηµόσιο, ∆ήµοι ή Κοινότητες και Εκκλησιαστικές Αρχές δεν επιτρέπεται 
να εκµισθώνουν ή να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη 
λειτουργία εµποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων αγορών σε πρόσωπα που δεν 
κατέχουν άδεια κατά την παρούσα παράγραφο. Με απόφαση του κατά περίπτωση 
αρµόδιου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται 
να πωλούνται στις εµποροπανηγύρεις και στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικες αγορές. 
 
2. Το αρµόδιο κατά τόπο νοµαρχιακό συµβούλιο, µε απόφαση του που εκδίδεται 
ύστερα από γνώµη:  
α) των οικείων επιµελητηρίων,  
β) του εµπορικού συλλόγου και  
γ) της οµοσπονδίας βιοτεχνών και επαγγελµατιών του νοµού, καθορίζει τους όρους 
και τις προϋποθέσεις και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για τη λειτουργία 
αγοράς κατά τις Κυριακές (Κυριακάτικη Αγορά), σε προκαθορισµένους χώρους της 
περιφέρειας του οικείου νοµού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα είδη που 
επιτρέπεται να πωλούνται στην ανωτέρω αγορά. 
 
Για τη συµµετοχή στην Κυριακάτικη Αγορά απαιτείται η κατοχή άδειας που 
χορηγείται µε απόφαση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Οι άδειες είναι 
προσωποπαγείς και δεν επιτρέπονται η µεταβίβαση, η εισφορά, η εκµίσθωση και η 
παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής, καθώς και η άσκηση 
των δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο. Το ∆ηµόσιο, 
∆ήµοι ή Κοινότητες και Εκκλησιαστικές Αρχές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή να 
παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία 
εµποροπανηγύρεων ή χριστουγεννιάτικων αγορών σε πρόσωπα που δεν κατέχουν 
άδεια κατά την παρούσα παράγραφο. 
 
3. Η λειτουργία Κυριακάτικων Αγορών επιτρέπεται µε απόφαση του κατά τόπο 
αρµόδιου νοµαρχιακού συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση του οικείου δηµοτικού 
συµβουλίου, στις πόλεις της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, µε πληθυσµό πάνω από εκατό 
χιλιάδες (100.000) κατοίκους και στις πόλεις των άλλων Ν.Α., µε πληθυσµό πάνω 
από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, σύµφωνα µε τα στοιχεία της τελευταίας 
απογραφής. 
 
4. Τα έσοδα που προέρχονται από την έκδοση αδειών για συµµετοχή σε Κυριακάτικη 
Αγορά περιέρχονται στον οικείο ∆ήµο, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί η 
Αγορά.» 



 
Άρθρο 3 
 
Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίστανται 
ως εξής; 
 
«1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανοµικό 
Κώδικα (ν.δ. 136/1946, ΦΕΚ 298 Α) για τις παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται µόνο 
η διοικητική κύρωση του προστίµου, ως εξής: 
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, 
β) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, µη τήρηση ωραρίου, µη αυτοπρόσωπη προσέλευση, 
µη τοποθέτηση ζυγού σε εµφανές σηµείο, µη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν 
µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, 
καθώς και µη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και µη τοποθέτηση ειδικής 
πινακίδας µε τον αριθµό της άδειας και το όνοµα του κατόχου της, πρόστιµο 
τριακοσίων (300) ευρώ, για καθεµία από τις ανωτέρω παραβάσεις και 
γ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, πρόστιµο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
 
2. Για τις παραβάσεις που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, µε απόφαση της 
αρχής που χορηγεί τη συγκεκριµένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιµο από τριακόσια 
(300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα 
της παράβασης. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο µέσα 
σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της παράβασης από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα. Σε περίπτωση που διαπραχθούν περισσότερες από τρεις 
παραβάσεις, το πρόστιµο διπλασιάζεται και η αρµόδια αρχή µπορεί να ανακαλεί, 
προσωρινά ή οριστικά, την άδεια. 
 
Τα πρόστιµα επιβάλλονται αµέσως, µετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα 
αρµόδια ελεγκτικά όργανα που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου αυτού.» 

Άρθρο 4 
 
Το άρθρο 7 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«Άρθρο 7 
 
1. Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας µπορεί µε απόφαση του να εγκρίνει την 
ίδρυση, τη µετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών στην περιφέρεια των Ν.Α. 
Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του οικείου 
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών και γνώµη του οικείου δηµοτικού συµβουλίου και της 
υπηρεσίας Τροχαίας. 
 
2. Με απόφαση των, κατά τόπους, αρµόδιων νοµαρχιακών συµβουλίων επιτρέπεται 
να ιδρύονται, να µετακινούνται και να καταργούνται λαϊκές αγορές στις περιφέρειες 
των οικείων νοµών, ύστερα από γνώµη της επιτροπής που συγκροτείται µε απόφαση 
του αρµόδιου νοµαρχιακού συµβουλίου και αποτελείται:  
1) από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας Εµπορίου της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, ως πρόεδρο και  
2) από έναν εκπρόσωπο:  
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α) του οικείου ∆ήµου,  
β) του οικείου Επιµελητηρίου,  
γ)του οικείου Εµπορικού Συλλόγου,  
δ) της υπηρεσίας Τροχαίας,  
ε) της αρµόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού,  
στ) της υπηρεσίας Πολεοδοµίας,  
ζ) της Οµοσπονδίας ή του Συλλόγου Επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών της 
οικείας Ν.Α. και  
η) της Οµοσπονδίας ή του Συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της 
οικείας Ν.Α.. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώµη του ∆.Σ. του 
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, 
καθορίζονται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών και το είδος αυτών, για τις λαϊκές 
αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, 
ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών που έχουν προηγουµένως διαγραφεί και τις 
πραγµατικές ανάγκες των λαϊκών αγορών. 
 
Ο αρµόδιος, κατά περίπτωση, Οργανισµός Λαϊκών Αγορών, εντός προθεσµίας δέκα 
(10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, προκηρύσσει 
τις προς διάθεση άδειες. Η προκήρυξη του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών 
δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας 
και τοιχοκολλάτε στα καταστήµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου), των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή 
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, 
αντίστοιχα, και αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου. 
 
4. Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µέσα στην 
προθεσµία που καθορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
των δεκαπέντε (15) ηµερών. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε τριµελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται µε απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργού, που 
ορίζεται ως πρόεδρος, έναν υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης 
που εποπτεύει τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή της ∆ιεύθυνσης 
Εµπορίου της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και έναν 
εκπρόσωπο που ορίζεται από το ∆.Σ. του οικείου Οργανισµού Λαϊκών Αγορών. 
 
Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζονται ο γραµµατέας της και το 
προσωπικό που επικουρούν το έργο της, από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης 
ή της Ν.Α. Θεσσαλονίκης. Τα µέλη της επιτροπής, ο γραµµατέας και το βοηθητικό 
προσωπικό αµείβονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών. Εντός τριάντα (30) ηµερών 
από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή συντάσσει 
πίνακα στον οποίο αναγράφονται, σύµφωνα µε το είδος και την κατηγορία των 
προϊόντων, οι ενδιαφερόµενοι των οποίων οι αιτήσεις τους συγκεντρώνουν τις 
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης, κατά την προκήρυξη, άδειας επαγγελµατία 
πωλητή λαϊκών αγορών. Ο πίνακας τοιχοκολλάτε στο κατάστηµα του, κατά 
περίπτωση, αρµόδιου Οργανισµού Λαϊκών Αγορών. Κάθε ενδιαφερόµενος που δεν 

Θάνος
Highlight



αναγράφεται στον πίνακα µπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής εντός 
προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, από την ηµεροµηνία τοιχοκόλλησης του πίνακα. Η 
επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, 
από την ηµεροµηνία της υποβολής τους. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, ο ενδιαφερόµενος 
αναγράφεται στον πίνακα. 
 
5. Με απόφαση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου κάθε Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης εκτός των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου και γνώµη της οικείας 
επιτροπής που συγκροτείται κατά την παρούσα παράγραφο, καθορίζεται ο αριθµός 
των προς διάθεση αδειών, ανάλογα µε τον αριθµό των αδειών που έχουν 
προηγουµένως διαγραφεί και τις πραγµατικές ανάγκες των λαϊκών αγορών κάθε 
Ν.Α.. 
 
Εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της απόφασης του 
προηγούµενου εδαφίου, ο οικείος νοµάρχης προκηρύσσει τις υφιστάµενες κενές ή τις 
συνιστώµενες νέες θέσεις, κατ' αντιστοιχία µε το είδος των επαγγελµατικών αδειών. 
Η προκήρυξη δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες και 
τοιχοκολλάτε στο κεντρικό κατάστηµα της οικείας Ν.Α.. 
 
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, 
υποβάλλουν τις αιτήσεις τους µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, µέσα στην 
προθεσµία που καθορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
των δεκαπέντε (15) ηµερών. 
 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε τριµελή επιτροπή η οποία συγκροτείται µε απόφαση του 
αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας και αποτελείται από δύο υπαλλήλους της 
οικείας περιφέρειας, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος, και έναν υπάλληλο 
της αρµόδιας Ν.Α.. 
 
Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζονται ο γραµµατέας της και το 
προσωπικό που επικουρούν το έργο αυτής, από υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας 
ή Ν.Α.. Εντός τριάντα (30) ηµερών από την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής των 
αιτήσεων, η Επιτροπή συντάσσει πίνακα στον οποίο αναγράφονται, σύµφωνα µε το 
είδος και την κατηγορία των προϊόντων, οι ενδιαφερόµενοι των οποίων οι αιτήσεις 
τους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης, κατά την 
προκήρυξη, άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών. Ο πίνακας τοιχοκολλάτε 
στο κεντρικό κατάστηµα της οικείας Ν.Α.. Κάθε ενδιαφερόµενος που δεν 
αναγράφεται στον πίνακα µπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής, εντός 
προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία τοιχοκόλλησης του πίνακα. 
Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, ο 
ενδιαφερόµενος αναγράφεται στον πίνακα. 
 
6. ∆ικαιούχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, από το συνολικό αριθµό 
των προς διάθεση αδειών, είναι κατά σειρά προτεραιότητας τα πρόσωπα των 
παρακάτω κατηγοριών, εφόσον είναι άνεργα: 
α) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς παιδιών µε ειδικές ανάγκες και γονείς 
που προστατεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες και 
πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, 
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β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, 
καθώς και γονείς µε τρία τέκνα, 
γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), ανάπηροι που µπορούν να ασκήσουν 
επάγγελµα, εφόσον δεν λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, 
δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), άτοµα απεξαρτηµένα από τα ναρκωτικά και 
το αλκοόλ, 
ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), οµογενείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς 
παλιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο, 
στ) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πρόσωπα τα οποία, κατά τα τρία 
τελευταία χρόνια εργάστηκαν, αποδεδειγµένα, ως υπάλληλοι πωλητών λαϊκών 
αγορών ή είναι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εµπορίου, 
ζ) µέχρι ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), πρόσωπα τα οποία ασκούσαν εµπορία κατά 
το κύριο επάγγελµα και αδυνατούν να συνεχίσουν την άσκηση της, για λόγους 
νοµικούς και οικονοµικούς, εφόσον έχουν συµπληρώσει το εξηκοστό έτος της 
ηλικίας. 
 
Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται µε κλήρωση στην οποία µετέχουν όσοι έχουν 
υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. 
Κλήρωση διενεργείται όταν ο αριθµός των προσώπων τα οποία έχουν προτεραιότητα, 
κατά κατηγορία, υπερβαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κατηγορία 
προσώπων. 
 
Αν ο αριθµός των αιτήσεων είναι µικρότερος από τον αριθµό των προς χορήγηση 
αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται µόνο ύστερα από νέα προκήρυξη και τήρηση 
της προβλεπόµενης διαδικασίας. 
 
Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δηµοσίως, την ίδια ηµέρα, από τις επιτροπές που 
προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου. 
 
7. Όσοι παράγουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία περιλαµβάνονται και τα 
άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, µπορούν να διαθέτουν αυτά στις λαϊκές αγορές, 
εφόσον κατέχουν άδεια παραγωγού. Η άδεια παραγωγού ισχύει για τις λαϊκές αγορές 
όλης της χώρας και χορηγείται: (α) µε απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών 
Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, όταν ο παραγωγός 
κατοικεί ή διαµένει µονίµως στα διοικητικά όρια των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς ή 
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και (β) µε απόφαση του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου, 
όταν ο παραγωγός κατοικεί ή διαµένει µονίµως στα διοικητικά όρια των υπόλοιπων 
Ν.Α.. 
 
Άδεια παραγωγού χορηγείται και σε πρόσωπα τα οποία συµβάλλουν, από κοινού, 
στην παραγωγή προϊόντων µε τον κάτοχο γεωργικής εκµετάλλευσης και έχουν µε 
αυτόν σχέση συγγένειας, εξ αίµατος, µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι 
δεύτερου. Η άδεια παραγωγού ισχύει για έξι (6) µήνες και για όλα τα προϊόντα που 
πωλούνται στις λαϊκές αγορές και µπορεί να ανανεώνεται, µία ή περισσότερες φορές, 
για ίσο χρόνο, κάθε φορά. 
 
Όσοι κατέχουν άδεια παραγωγού δεν µπορούν να διαθέτουν στις λαϊκές αγορές 
προϊόντα τα οποία δεν προέρχονται από την παραγωγή τους, καθώς και προϊόντα που 
είναι τοποθετηµένα σε αποθήκες και ψυγεία. 
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8. Οι θέσεις που καταλαµβάνουν οι πωλητές προϊόντων στους χώρους των λαϊκών 
αγορών, καθορίζονται σύµφωνα µε τον συνολικό αριθµό των υφιστάµενων θέσεων 
κατά κατηγορία προϊόντων, τον αριθµό των πωλητών συγκεκριµένου είδους 
προϊόντων, τα είδη των πωλούµενων προϊόντων και την ποσότητα αυτών. Οι 
επαγγελµατίες πωλητές, που δεν διαθέτουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας και δεν είναι κάτοχοι 
άδειας παραγωγού, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, µε 
τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους άλλους πωλητές των 
παραπάνω κατηγοριών. Η τοποθέτηση των πωλητών γίνεται µε αποφάσεις του 
αρµόδιου, κατά περίπτωση, Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά ή 
Θεσσαλονίκης, στις λαϊκές αγορές που ανήκουν στην αρµοδιότητα τους και µε 
αποφάσεις των νοµαρχιακών συµβουλίων των οικείων Ν.Α. στις υπόλοιπες λαϊκές 
αγορές. 
 
9. Με την επιφύλαξη της επόµενης παραγράφου και ανεξάρτητα από τις ποινικές 
κυρώσεις που επιβάλλονται µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα, σε όσους 
παραβαίνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών αγορών 
επιβάλλονται, µε απόφαση της αρχής που εκδίδει τη συγκεκριµένη άδεια, οι 
ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις: α) πρόστιµο τριακοσίων (300) µέχρι είκοσι 
χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, 
β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας. Αν διαπραχθούν περισσότερες από 
τρεις (3) παραβάσεις, το πρόστιµο διπλασιάζεται και η αρµόδια αρχή µπορεί να 
ανακαλεί, προσωρινά ή οριστικά, την άδεια. Η απόφαση µε την οποία επιβάλλεται 
πρόστιµο ή ανακαλείται η άδεια εκδίδεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 
από την ηµεροµηνία βεβαίωσης της σχετικής παράβασης. 
 
10. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται µε τις διατάξεις του 
Αγορανοµικού Κώδικα για τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλονται µόνο η διοικητική 
κύρωση του προστίµου, ως εξής: 
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ, β) για έλλειψη του τριπλότυπου 
δελτίου αποστολής, κατά το άρθρο 7α, καθώς και τιµολογίων, εν γένει, και λοιπών 
παραστατικών, πρόστιµο πεντακοσίων (500) ευρώ, 
γ) για µη τήρηση όρων καθαριότητας, µη τήρηση ωραρίου, αυθαίρετη κατάληψη 
θέσης ή αλλαγή αγοράς, µη αυτοπρόσωπη προσέλευση, µη τοποθέτηση ζυγού σε 
εµφανές σηµείο, µη τοποθέτηση πινακίδων για κάθε πωλούµενο προϊόν µε τις 
ενδείξεις της τιµής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης αυτού, καθώς και η 
αναγραφή αναληθούς προέλευσης του προϊόντος, µη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας 
µε τον αριθµό άδειας και το όνοµα του κατόχου αυτής και χρήση βοηθητικού 
προσώπου, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιµο τριακοσίων 
(300) ευρώ, για καθεµία από τις παραβάσεις αυτές. 
 
Τα πρόστιµα επιβάλλονται αµέσως µετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα, που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5, εισπράττονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε., ν.δ. 
356/1974, ΦΕΚ 90 Α) και διατίθενται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7β. 
 
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 5 εφαρµόζονται ανάλογα και στα πρόστιµα του 
παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζεται η διαδικασία 
επιβολής των προστίµων, καθώς και η αναπροσαρµογή τους, ανάλογα µε τις 
επικρατούσες, κάθε φορά, οικονοµικές συνθήκες. 
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11. Την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του νόµου αυτού έχουν:  
α) στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην περιφέρεια αρµοδιότητας 
των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης, οι 
οργανισµοί αυτοί, τα Κλιµάκια Ελέγχου που προβλέπονται από το άρθρο 7α και οι 
αρµόδιες υπηρεσίες των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιά και Θεσσαλονίκης κατά περίπτωση 
και  
β) στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στις περιφέρειες των 
υπόλοιπων Ν.Α., τα Κλιµάκια Ελέγχου που προβλέπονται από το άρθρο 7α, οι 
αρµόδιες υπηρεσίες των οικείων Ν.Α., η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η Ελληνική 
Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 159 έως 
161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α), όταν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η ∆ηµοτική 
Αστυνοµία και κριθεί απαραίτητο από τον αρµόδιο νοµάρχη. 
 
12. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, ρυθµίζονται τα θέµατα λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε όλη τη χώρα 
και καθορίζονται τα προϊόντα που διατίθενται σε αυτές, τα είδη των επαγγελµατικών 
αδειών, οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια χορήγησης αυτών, η διαδικασία 
διαπίστωσης της συνδροµής των κριτηρίων στα πρόσωπα των κατηγοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 7, η ανανέωση, η προσωρινή και οριστική ανάκληση, 
η µεταβίβαση και η αναθεώρηση των επαγγελµατικών αδειών, η συγκρότηση, 
γενικώς, επιτροπών και επιτροπών Ελέγχου της λειτουργίας των λαϊκών αγορών και 
των παραγωγών αγροτικών προϊόντων στους τόπους παραγωγής, οι διοικητικές 
κυρώσεις που επιβάλλονται µε αποφάσεις των ∆.Σ. των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών 
Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 
1470/1938, η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια.» 
 
Άρθρο 5 
 
Το άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Άρθρο 17 
 
1. Οι επαγγελµατίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους των 
λαϊκών αγορών υποχρεούνται να καταβάλουν ηµερήσιο δικαίωµα. Το ύψος του 
δικαιώµατος αυτού, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξης του, καθώς 
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
2. Οι επαγγελµατίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του 
ηµερήσιου δικαιώµατος που ορίζεται στην προηγούµενη παράγραφο, το οποίο 
αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ηµέρες κάθε ηµερολογιακού µήνα, ανεξάρτητα από 
την προσέλευση τους στις λαϊκές αγορές. Από την υποχρέωση που καθορίζεται στο 
προηγούµενο εδάφιο απαλλάσσονται οι επαγγελµατίες πωλητές, οι οποίοι δεν 
προσέρχονται στις λαϊκές αγορές λόγω ανικανότητας τους προς εργασία, η οποία 
διαρκεί περισσότερο από ένα (1) µήνα και βεβαιώνεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό 
φορέα. 
 
3. Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές, υποχρεούνται 
στην καταβολή του ηµερήσιου δικαιώµατος, µόνον για όσες ηµέρες προσέρχονται σε 
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αυτές. 
 
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα ποσοστά του ηµερήσιου 
δικαιώµατος που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα οποία περιέρχονται στους 
Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης, στις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στους ∆ήµους, όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές. 
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και ποσοστό επί του συνόλου του ηµερήσιου 
δικαιώµατος, το οποίο αποδίδεται στην Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλόγων 
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, στην Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Σωµατείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και σε οποιονδήποτε φορέα µε 
όµοιο σκοπό. Το ποσό που αποδίδεται στις ανωτέρω Οµοσπονδίες µπορεί να 
διατίθεται για τον εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση της λειτουργίας και την προβολή των 
λαϊκών αγορών, καθώς και για την κάλυψη µέρους των λειτουργικών αναγκών των 
Οµοσπονδιών αυτών. Η διάθεση του ποσού αυτού από τις Οµοσπονδίες για τους 
ανωτέρω σκοπούς επιτρέπεται ύστερα από έγκριση των Υπουργών Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Το χρηµατικό ποσό που αποδίδεται στις Οµοσπονδίες 
κατατίθεται σε ειδικό λογαριασµό, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος µε τίτλο 
«Ειδικός Λογαριασµός Ταµείου Λαϊκών Αγορών για την ενίσχυση των Οµοσπονδιών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980». Οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία διάθεσης του ποσού που αποδίδεται στις 
Οµοσπονδίες, καθώς και η αναπροσαρµογή του ποσού αυτού και κάθε σχετική 
λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.» 
 
Άρθρο 6 
 
Μετά το άρθρο 7ε του ν. 2323/1995 προστίθεται άρθρο 7στ ως εξής: 
 
«Άρθρο 7στ Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά: 
1. Ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά διοικείται από δεκαπενταµελές 
∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) το οποίο αποτελείται από: 
α) τον διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Τροφίµων και Ποτών του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
β) έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζοµένων στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών 
Αθήνας - Πειραιά, 
γ) έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων της Ν,Α. Αθηνών- 
Πειραιώς, 
δ) έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.), 
ε) έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτών Ελλάδος, 
στ) δύο εκπροσώπους της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Σωµατείων Επαγγελµατιών 
Πωλητών Λαϊκών Αγορών, 
ζ) δύο εκπροσώπους της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών 
Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, 
η) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας Ενώσεων Αγροτικών 
Συνεταιρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.), 
θ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
ι) τρία πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
ια) έναν εκπρόσωπο της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς. 
 
Τα µέλη του ∆.Σ. µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τους οικείους φορείς. 
 
2. Η θητεία των µελών του ∆.Σ. είναι διετής. Τα µέλη του ∆.Σ. διορίζονται µε 
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απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται, ως πρόεδρος 
του ∆.Σ., ένα από τα πρόσωπα της περίπτωσης Γ της προηγούµενης παραγράφου και 
ως αντιπρόεδρος, ο προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τιµών, Τροφίµων και Ποτών του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. ΣΤΟ ∆.Σ. συµµετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου ο 
προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά. 
 
Χρέη γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - 
Πειραιά που ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι 
αρµοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη σύγκληση, την απαρτία, την ψηφοφορία, την 
αναπλήρωση των µελών και γενικά τη λειτουργία αυτού. 
 
3. Το ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά έχει τις εξής 
αρµοδιότητες: 
α) δίδει τις γενικές κατευθύνσεις και ασκεί έλεγχο επί των εργασιών του Οργανισµού, 
β) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορο µέτρο για την 
αποτελεσµατική οργάνωση και λειτουργία των αγορών, 
γ) αποφασίζει για θέµατα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισµού, 
δ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές λαϊκών αγορών, σε περιπτώσεις 
παραβάσεων των κείµενων διατάξεων, 
ε) αποφασίζει για θέµατα εύρυθµης λειτουργίας και ελέγχου των λαϊκών αγορών, 
στ) αναθέτει στις υπηρεσίες του Οργανισµού την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, 
όπου κρίνει τούτο σκόπιµο, 
ζ) αποφασίζει για την πραγµατοποίηση ερευνών, σεµιναρίων, διαφηµιστικών και 
επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την 
επίτευξη των στόχων του, 
η) γνωµοδοτεί για τον αριθµό και το είδος των χορηγούµενων αδειών επαγγελµατιών 
πωλητών λαϊκών αγορών, 
θ) συντάσσει, τροποποιεί και υποβάλλει, για έγκριση, στον Υπουργό Ανάπτυξης τον 
ετήσιο προϋπολογισµό και τον οικονοµικό απολογισµό, 
ι) διαπραγµατεύεται µε τους, κατά περίπτωση, αρµόδιους ∆ήµους, τα ετήσια τέλη 
καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων από τους χώρους όπου λειτουργούν 
λαϊκές αγορές. 
 
4. Με απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, ύστερα 
από πρόταση του προέδρου αυτού, µπορεί να προσλαµβάνονται µέχρι δύο (2) 
επιστηµονικοί συνεργάτες του προέδρου, για χρόνο ίσο µε το χρόνο της θητείας του. 
Οι αποδοχές των επιστηµονικών συνεργατών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του 
∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά, η οποία υπόκειται στην 
έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 
που εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 
Α), καθορίζεται η αµοιβή του προέδρου, των µελών, του εισηγητή και του γραµµατέα 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά. 
 
6. Οι πόροι του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας -Πειραιά αποτελούνται από 
επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού δηµοσίων 
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επενδύσεων, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές και 
κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισµός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν 
επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασµούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, έσοδα από 
εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή ∆ιεθνών Οργανισµών, 
πρόστιµα που επιβάλλονται µε αποφάσεις του ∆.Σ. του οργανισµού Λαϊκών Αγορών 
Αθήνας - Πειραιά και το ηµερήσιο δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 17 του ν. 
1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α).»> 
 
Άρθρο 7 
 
Η περίπτωση α' του άρθρου 7β του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
«α. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα µε το άρθρο 5, πλην της παρ. 6 αυτού 
και το άρθρο 7, καθώς και τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τη ∆ηµοτική 
Αστυνοµία, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού. Τα έσοδα αυτά 
διατίθενται: α) για την αµοιβή των µελών των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών 
και Υπαίθριου Εµπορίου που λειτουργούν στη Ν. Α. Αθηνών - Πειραιώς, µέσω 
ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, όταν προέρχονται από πρόστιµα που 
επιβάλλονται για παραβάσεις οι οποίες τελούνται στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών - 
Πειραιώς και β) για την αµοιβή των µελών των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών 
και Υπαίθριου Εµπορίου, που λειτουργούν στις υπόλοιπες Ν.Α., µέσω ειδικού 
κωδικού, που εγγράφεται στον προϋπολογισµό της οικείας Ν.Α., όταν προέρχονται 
από πρόστιµα που επιβάλλονται για παραβάσεις οι οποίες τελούνται εκτός της 
περιφέρειας της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς. Το ύψος της αµοιβής των µελών των 
παραπάνω κλιµακίων, ο τρόπος καταβολής αυτής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης.» 
 
Άρθρο 8 
 
Η παρ. 1 του άρθρου 7γ του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Από τη ∆ιεύθυνση Εµπορίου κάθε Ν.Α. τηρείται Μητρώο, στο οποίο εγγράφονται 
υποχρεωτικά τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που είναι εγκατεστηµένα στον οικείο 
νοµό και πωλούν χονδρικώς πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία περιλαµβάνονται 
και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας. Το Μητρώο Χονδρεµπόρων τηρείται και 
σε ηλεκτρονική µορφή. Πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του Μητρώου έχει η οικεία 
Περιφέρεια και η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
Από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης τηρείται Γενικό 
Μητρώο στο οποίο εγγράφονται, υποχρεωτικά, τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 
είναι εγγεγραµµένα στα Μητρώα Χονδρεµπόρων όλων των Ν.Α. της Χώρας. Οι 
εγγραφές στο Γενικό Μητρώο γίνονται µε βάση τα στοιχεία των Μητρώων των Ν.Α. 
και τα στοιχεία που διαθέτει η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου. Η εγγραφή στα 
ανωτέρω Μητρώα περιλαµβάνει το όνοµα και την επωνυµία, την κατοικία και την 
έδρα των φυσικών και νοµικών προσώπων, αντίστοιχα, τον Αριθµό Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.), το συνολικό κύκλο εργασιών και τον κύκλο εργασιών από την 

Θάνος
Highlight



πώληση συγκεκριµένου προϊόντος, την εταιρική µορφή, τους διαχειριστές και τα 
µέλη του ∆.Σ. των νοµικών προσώπων. Στα Μητρώα αναγράφονται και όσες 
επιχειρήσεις είναι συνδεδεµένες µε τις χονδρεµπορικές, κατά την έννοια του άρθρου 
4στ του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α) και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, στην 
εισαγωγή και στο χονδρικό ή λιανικό εµπόριο πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία 
περιλαµβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας. 
 
Ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί, όταν επιβάλλεται από τις ανάγκες ευρυθµίας και 
ελέγχου της αγοράς, να αναζητεί από αρµόδιες αρχές και δηµόσιες υπηρεσίες, 
στοιχεία που αφορούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα χονδρεµπόρων και 
χονδρεµπορικών επιχειρήσεων, τα οποία διαβιβάζει και στην Επιτροπή 
Ανταγωνισµού. 
 
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζονται τα θέµατα της τήρησης των 
Μητρώων, η επιβολή προστίµων για τη µη παροχή ή τη µη προσήκουσα παροχή 
στοιχείων από τους εγγραφόµενους στα Μητρώα και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.» 
 
Άρθρο 9 
 
Η παράγραφος 2 του άρθρου 8α του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
«2.α) Ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διοικείται από δεκαπενταµελές 
∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από: 
 
(1) έναν υπάλληλο µε βαθµό Α κατηγορίας ΠΕ, της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Νοµάρχη, 
(2) έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών 
Θεσσαλονίκης, που προτείνεται από αυτόν, 
(3) έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµαρχίας 
Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Πρόεδρο της, 
(4) έναν εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών 
Αγορών, που προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., 
(5) δύο εκπροσώπους της Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών 
Κεντρικής Μακεδονίας, που ασκούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης, 
(6) δύο εκπροσώπους της Οµοσπονδίας Σωµατείων Επαγγελµατιών Παραγωγών 
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, που ασκούν την 
επαγγελµατική τους δραστηριότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 
(7) έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών που προτείνεται από το Εθνικό Συµβούλιο 
Καταναλωτών Ελλάδος, 
(8) έναν υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Νοµάρχη, 
(9) τρία πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, 
(10) έναν εκπρόσωπο της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται 
από τον Νοµάρχη, 
(11) έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.), που 
ορίζεται από αυτόν. 
 
β) Το ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ασκεί τις αρµοδιότητες 
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που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 7στ'. 
Με απόφαση του ∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, ύστερα από 
πρόταση του προέδρου αυτού, µπορεί να προσλαµβάνονται µέχρι δύο (2) 
επιστηµονικοί συνεργάτες του προέδρου, για χρόνο ίσο µε το χρόνο της θητείας του. 
Οι αποδοχές των επιστηµονικών συνεργατών καθορίζονται µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση του 
∆.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, η οποία υπόκειται στην 
έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
γ) Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι διετής. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος του 
∆.Σ. ένα από τα πρόσωπα που ορίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εκτελεί χρέη εισηγητή, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο προϊστάµενος της 
∆ιεύθυνσης του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Χρέη γραµµατέα 
εκτελεί υπάλληλος του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, που ορίζεται 
µαζί µε τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι αρµοδιότητες του Προέδρου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη σύγκληση, την 
απαρτία, την ψηφοφορία, την αναπλήρωση των µελών και γενικά τη λειτουργία 
αυτού. 
 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, που 
εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003, καθορίζεται η 
αµοιβή του Προέδρου, των µελών, του εισηγητή και του γραµµατέα του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. 
 
δ) Οι πόροι του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αποτελούνται από 
επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού δηµοσίων 
επενδύσεων, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονοµιές και 
κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισµός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν 
επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασµούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, έσοδα από 
εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή ∆ιεθνών Οργανισµών, 
πρόστιµα που επιβάλλονται µε αποφάσεις του ∆.Σ του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών 
Θεσσαλονίκης και το ηµερήσιο δικαίωµα που προβλέπεται στο άρθρο 17 
τουν.1023/1980. 
 
Άρθρο 10 
 
Το άρθρο 10 του ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 
 
1. Για την ίδρυση καταστηµάτων λιανικού εµπορίου απαιτείται άδεια, που χορηγείται 
µε απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
ύστερα από γνώµη της αντίστοιχης οικονοµικής και κοινωνικής επιτροπής, του 
οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης και του οικείου επιµελητηρίου, όταν η 
συνολική επιφάνεια του εµπορικού καταστήµατος είναι: 
 
α) πάνω από 1.500 τ.µ. στα νησιά Ρόδος και Κέρκυρα, ανεξάρτητα από την απόσταση 
του καταστήµατος από δήµο ή κοινότητα και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστηµα 
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βρίσκεται σε απόσταση µέχρι είκοσι (20) χιλιόµετρα από το πολεοδοµικό κέντρο της 
πρωτεύουσας κάθε νοµού, 
β) πάνω από 500 τ.µ. στα νησιά Χίος, Κως, Λέσβος, Λήµνος, Σάµος, Σύρος, 
Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Λευκάδα, 
γ) πάνω από 200 τ.µ. στα υπόλοιπα νησιά της χώρας, 
δ) πάνω από 2.500 τ.µ. σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) 
κατοίκους, εφόσον το κατάστηµα βρίσκεται σε απόσταση µέχρι είκοσι (20) 
χιλιόµετρα από το κέντρο των δήµων, 
ε) πάνω από 1.500 τ.µ., σε δήµους µε πληθυσµό από είκοσι χιλιάδες (20.000) µέχρι 
εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστηµα βρίσκεται µέχρι είκοσι 
(20) χιλιόµετρα από το κέντρο των δήµων. 
 
Το πληθυσµιακό όριο υπολογίζεται σύµφωνα µε την τελευταία, κάθε φορά, 
απογραφή. 
 
∆εν απαιτείται άδεια της παρούσας παραγράφου για την ίδρυση καταστηµάτων, 
οποιασδήποτε επιφάνειας, στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, µε εξαίρεση 
τα νησιά της, της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής, της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής 
και στα όρια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου. 
 
2. Στην επιφάνεια του καταστήµατος δεν υπολογίζονται οι χώροι στάθµευσης των 
οχηµάτων των πελατών και οι υπαίθριοι χώροι, εφόσον δεν χρησιµοποιούνται ως 
χώροι υποβοηθητικοί της εµπορικής δραστηριότητας. Η µίσθωση ή οποιασδήποτε 
µορφής παραχώρηση χρήσης χώρου εντός καταστήµατος σε άλλη επιχείρηση, δεν 
επηρεάζει τον υπολογισµό της συνολικής επιφάνειας αυτού. 
 
3. Η άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 απαιτείται και για την ίδρυση 
δεύτερου ή περισσότερων καταστηµάτων λιανικού εµπορίου, µέσα στα όρια του 
αυτού δήµου, από την ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτήν, 
εφόσον τα καταστήµατα απέχουν µεταξύ τους λιγότερο από εκατό (100) µέτρα και το 
άθροισµα της επιφάνειας τους υπερβαίνει τα όρια που, κατά περίπτωση, ορίζονται 
στην παράγραφο 1. 
 
4. Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει την άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1, 
υποβάλλει αίτηση στην αρµόδια αρχή. Η αίτηση συνοδεύεται από: (α) τοπογραφικό 
διάγραµµα, που απεικονίζει την ωφέλιµη επιφάνεια και τους αποθηκευτικούς και 
λοιπούς βοηθητικούς χώρους του υπό ίδρυση καταστήµατος, (β) σχέδιο κάτοψης των 
κτισµάτων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και αρχιτεκτονικά σχέδια της 
οικοδοµής και (γ) πλήρη οικονοµοτεχνική µελέτη, το περιεχόµενο της οποίας πρέπει 
να καλύπτει τις απαιτήσεις των κριτηρίων της επόµενης παραγράφου. 
 
5. Πα την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, λαµβάνονται 
υπόψη, ιδίως: 
 
α) Οι επιπτώσεις στον ανταγωνισµό µεταξύ οµοειδών επιχειρήσεων, στην οικονοµία 
της περιοχής, στην απασχόληση και στην επίδραση επί της λειτουργίας των 
µικροµεσαίων και µικρών επιχειρήσεων. 
β) Η ανάγκη διατήρησης της πληθυσµιακής βάσης της περιοχής, η διασφάλιση του 
κανονικού εφοδιασµού των καταναλωτών, η προστασία του εισοδήµατος τους και η 
καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 



γ) Ο χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και, ιδίως, η εναρµόνιση του όγκου και του τύπου της µονάδας προς το φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, η ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπών έργων 
υποδοµής και η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις µετακινήσεις. 
 
Η συνδροµή των προϋποθέσεων που θέτουν τα ανωτέρω κριτήρια αξιολογείται µε 
βάση τα στοιχεία που διαθέτει ή µπορεί να συγκεντρώσει η αρµόδια Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση και τα στοιχεία που προσκοµίζει ο ενδιαφερόµενος για τη χορήγηση 
της άδειας. 
Στοιχεία πέραν των ανωτέρω και των όσων οφείλει να διαθέτει η αρµόδια 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, µπορεί να ζητηθούν από τον ενδιαφερόµενο, εγγράφως, 
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών, από την ηµεροµηνία κατάθεσης 
της αίτησης του. 
 
Για την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 λαµβάνονται 
υποχρεωτικά υπόψη, κατά τα λοιπά, τα εγκεκριµένα ρυµοτοµικά και πολεοδοµικά 
σχέδια της περιοχής και τυχόν εγκεκριµένες µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και τηρούνται οι διατάξεις της κείµενης πολεοδοµικής νοµοθεσίας. 
 
Τα καταστήµατα του άρθρου αυτού που ιδρύονται, µετά τη δηµοσίευση του παρόντος 
νόµου, πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους χώρους για τη στάθµευση των 
οχηµάτων των πελατών και την εκφόρτωση των εµπορευµάτων, κατά τα οριζόµενα 
στις οικείες διατάξεις. 
 
6. Η απόφαση του νοµαρχιακού συµβουλίου, κατά την παράγραφο 1, πρέπει να είναι 
ειδικά αιτιολογηµένη και εκδίδεται υποχρεωτικά, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 
πενήντα (50) ηµερών από την υποβολή της αίτησης, η οποία, µετά την άπρακτη 
πάροδο της παραπάνω προθεσµίας λογίζεται ότι γίνεται δεκτή. Η απόφαση του 
νοµαρχιακού συµβουλίου υπόκειται σε ειδική διοικητική προσφυγή που ασκείται από 
όποιον έχει έννοµο συµφέρον, ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα της οικείας 
Περιφέρειας, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ήµερων, από την 
κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα ή από τότε που αυτός έλαβε πλήρη γνώση 
της προσβαλλόµενης απόφασης. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα εκδίδεται µέσα 
σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής. Αν 
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, η προσφυγή λογίζεται 
ότι γίνεται δεκτή και ακυρώνεται ή επικυρώνεται αναλόγως η απόφαση του 
νοµαρχιακού συµβουλίου. Αν την προσφυγή ασκεί ο αιτούµενος την έκδοση της 
άδειας, ο αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας εκδίδει διαπιστωτική πράξη για τη χορήγηση 
της άδειας, εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα υπόκειται σε 
αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του αρµόδιου ∆ιοικητικού Εφετείου. 
 
7. Η παραβίαση των όρων της άδειας που χορηγείται κατά την παράγραφο 1 
συνεπάγεται τις εξής διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την αρχή που 
εκδίδει την άδεια: 
 
(α) πρόστιµο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ µέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, 
(β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας, ανάλογα µε τη βαρύτητα 
και συχνότητα της παράβασης. 
 



Τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη και αποτελούν πόρο 
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.» 
 
Άρθρο 11 
 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 
2960/2001, ΦΕΚ 265 Α), κάθε είδους εµπορεύµατα που διακινούνται στην αγορά µε 
οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούµενη άδεια 
πωλητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α) ή συνιστούν 
παράνοµη αποµίµηση προϊόντων τα οποία κυκλοφορούν νόµιµα στην αγορά ή 
κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
(π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α), κατάσχονται και καταστρέφονται ή διατίθενται σε 
νοµικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή ιδρύµατα. 
 
2. Η κατάσχεση των προϊόντων επιβάλλεται από τα Κλιµάκια Ελέγχου του άρθρου 7α 
του ν. 2323/1995 ή από τα όργανα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ή από τα όργανα της 
Υπηρεσίας Ειδικού Ελέγχου. 
 
3. Τα ανωτέρω όργανα συντάσσουν πρωτόκολλο κατάσχεσης το οποίο διαβιβάζεται 
στην προϊσταµένη τους αρχή και στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης. Το πρωτόκολλο κατάσχεσης τοιχοκολλάτε στο κεντρικό κατάστηµα του 
∆ήµου στην περιφέρεια του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση και στο κατάστηµα της 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
Κ. Με απόφαση του αρµόδιου δηµάρχου συγκροτείται επιτροπή που αποτελείται από 
έναν (1) εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου της οικείας Νοµαρχίας, έναν (1) 
εκπρόσωπο του ∆ήµου και έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας ∆.Ο.Υ.. Η επιτροπή αυτή 
είναι αρµόδια για την εκτίµηση της αξίας των κατασχόµενων προϊόντων. 
 
5. Με απόφαση του αρµόδιου δηµάρχου επιβάλλεται πολλαπλούν τέλος, ίσο µε το 
δεκαπλάσιο της αξίας των κατασχόµενων προϊόντων, όπως αυτή εκτιµάται από την 
επιτροπή που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο. Η απόφαση αυτή 
επιδίδεται στα πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1 και στη διεύθυνση που 
δηλώνουν αυτά κατά την κατάσχεση των προϊόντων µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την 
έκδοση της απόφασης του δηµάρχου. Το πολλαπλούν τέλος αποτελεί πόρο του 
οικείου ∆ήµου. 
 
6. Αν το πρόσωπο σε βάρος του οποίου επιβλήθηκε το παλλαπλούν τέλος δεν 
εξοφλήσει την οφειλή του µέσα σε πέντε (5) ήµερες από την επίδοση της απόφασης 
που προβλέπεται στην προηγουµένη παράγραφο, διατάσσεται µε απόφαση του 
αρµόδιου δηµάρχου η καταστροφή των κατασχόµενων προϊόντων ή η διάθεση αυτών 
στα νοµικά πρόσωπα που ορίζονται στην παράγραφο 1. 
 
7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζονται τα θέµατα της διαδικασίας 
κατάσχεσης των εµπορευµάτων, της καταστροφής ή της διάθεσης αυτών, η αµοιβή 
των µελών της επιτροπής που ορίζεται στην παράγραφο 4 και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια. 
 
 
ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ  
ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



 
Άρθρο 12 
 
Το άρθρο 23 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Άρθρο 23 
 
1. Καθιερώνεται, σε εθνική κλίµακα, ενιαίο πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των 
καταστηµάτων κάθε είδους, µε εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και στο άρθρο 14 του ν. 2194/ 1994 (ΦΕΚ 34 Α'). Το 
ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις καθηµερινές ηµέρες µέχρι την 21.00 
ώρα και το Σάββατο µέχρι την 20.00 ώρα. 
 
2. Το πλαίσιο ωραρίου της προηγούµενης παραγράφου µπορεί, ανάλογα µε τις 
συνθήκες και τις ανάγκες της περιοχής, να παρατείνεται κατά χρόνο σε όλο το νοµό ή 
σε ορισµένη περιοχή αυτού, µε αποφάσεις των οικείων νοµαρχιακών συµβουλίων, 
που δηµοσιεύονται στον ηµερήσιο και τοπικό τύπο. Οι αποφάσεις του προηγούµενου 
εδαφίου λαµβάνονται ύστερα από γνώµη όλων των κατά περίπτωση ενδιαφερόµενων 
οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζοµένων, κατά τα προβλεπόµενα στη 
σχετική νοµοθεσία, που παρέχεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) 
ηµερών από τη σχετική πρόσκληση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, οι 
αποφάσεις των νοµαρχιακών συµβουλίων εκδίδονται χωρίς την ανωτέρω γνώµη. 
 
3. Σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 και τις αποφάσεις που 
εκδίδονται κατά την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού επιβάλλονται κυρώσεις, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 
101 Α), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 1957/1991 
(ΦΕΚ114Α1).» 
 
Άρθρο 13 
 
Η έναρξη της λειτουργίας των εµπορικών καταστηµάτων και των καταστηµάτων 
τροφίµων, κατά το άρθρο 12 του παρόντος νόµου, δεν επιτρέπεται πριν από την 
05.00' ώρα, µετά την οποία είναι ελεύθερη. 
 
Άρθρο 14 
 
Το άρθρο 15 του ν. 802/1978 (ΦΕΚ 121 Α'), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«Άρθρο 15 
 
1. Επιτρέπεται η πώληση εµπορευµάτων µε µειωµένες τιµές δύο φορές το χρόνο 
(τακτικές εκπτώσεις), στις εξής µόνο περιπτώσεις:  
 
α) για διάστηµα πέντε (5) εβδοµάδων από την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, εφόσον 
συµπίπτει µε ηµέρα ∆ευτέρα, άλλως από την αρχή της πρώτης εβδοµάδας, µετά την 
παραπάνω ηµεροµηνία, 
β) για διάστηµα έξι (6) εβδοµάδων από την 15η Ιουλίου κάθε έτους, εφόσον 
συµπίπτει µε ηµέρα ∆ευτέρα, άλλως από την αρχή της πρώτης εβδοµάδας, µετά την 
ανωτέρω ηµεροµηνία. 



 
Τριάντα (30) ηµέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων σύµφωνα µε τις 
περιπτώσεις α' και β', απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εµπορικών καταστηµάτων 
να ανακοινώνουν, προς το κοινό, εκπτώσεις ή προσφορές µε οποιονδήποτε τρόπο, 
ιδίως µε διαφήµιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων. Η αναγραφή 
της παλαιάς και της νέας τιµής των προϊόντων που πωλούνται µε έκπτωση είναι 
υποχρεωτική σε εµφανή σηµεία του καταστήµατος και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου 
αυτά εκτίθενται. Όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου 
υπόκεινται στις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 του 
Αγορανοµικού Κώδικα και, επιπλέον, τους επιβάλλεται πρόστιµο µέχρι ποσού ίσου 
µε το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών που πραγµατοποιούν. Ο όρος επιχείρηση 
εκλαµβάνεται µε την έννοια του άρθρου 4στ' του ν. 703/1977. Το πρόστιµο, σε 
περίπτωση υποτροπής, µπορεί να αυξάνεται µέχρι το 3% του ετησίου κύκλου 
εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης. Το πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας όπου τελείται η παράβαση, ύστερα από γνώµη 
Επιτροπής η οποία συγκροτείται µε απόφαση του και αποτελείται, από έναν 
υπάλληλο της Περιφέρειας και δύο υπαλλήλους της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. Ειδικά, για τις παραβάσεις που τελούνται στα όρια της Περιφέρειας 
Αττικής, τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
2. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως 
προς την ποσότητα των προσφερόµενων µε έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν 
οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των 
υπευθύνων, µε απόφαση του Νοµάρχη της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου 
τελείται η παράβαση, πρόστιµο χιλίων (1.000) µέχρι εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, 
ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. 
 
3. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριµένων προϊόντων, ή προϊόντων ορισµένης 
κατηγορίας, για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) 
συνεχόµενες ηµέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και νέα τιµή των 
προϊόντων, σε εµφανή σηµεία του καταστήµατος και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου 
εκτίθενται τα προσφερόµενα προϊόντα. 
 
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα 
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το 
κατάστηµα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν 
εξήντα (60) ηµέρες από την προηγούµενη. Ο υπεύθυνος κάθε εµπορικού 
καταστήµατος οφείλει να ανακοινώνει στη διεύθυνση εµπορίου της οικείας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στον οικείο Εµπορικό Σύλλογο, τις προσφορές που 
προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον µια (1) ηµέρα πριν από την έναρξη τους. Στην 
ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόµενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της 
προσφοράς. 
 
4. Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό µείωσης 
των τιµών των προσφερόµενων προϊόντων ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν 
οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση ή αν παραβιάζονται οι διατάξεις 
της προηγουµένης παραγράφου, επιβάλλεται, σε βάρος των υπευθύνων, µε απόφαση 
του Νοµάρχη της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου τελείται η παράβαση, 
πρόστιµο πεντακοσίων (500) µέχρι πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ανάλογα µε τη 



βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφίου 
επιβάλλεται πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 31 του 
Αγορανοµικού Κώδικα. 
 
Τα πρόστιµα, που επιβάλλονται µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εισπράττονται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε., αποτελούν πόρο του Κρατικού 
Προϋπολογισµού και ανακοινώνονται στη Γενική Γραµµατεία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την επιβολή τους. 
 
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται σε προσφορές προϊόντων 
παντοπωλείου. 
 
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την 
οποία τα χριστουγεννιάτικα είδη µπορούν να προσφέρονται σε µειωµένη τιµή. Με 
όµοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισµού των 
καταστηµάτων πώλησης αποθεµάτων (δίοοκ) και των εκπτωτικών καταστηµάτων 
(ουί-ΙβΙ), καθώς και της πώλησης εµπορευµάτων από τα καταστήµατα αυτά. 
 
Άρθρο 15 
 
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ201 Α) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«1. Απαγορεύεται η πώληση εµπορευµάτων σε τιµές κάτω του κόστους αγοράς, όταν 
αυτή θέτει υπό διακινδύνευση ορισµένη αγορά ή θίγει κατά τρόπο ουσιώδη τις αρχές 
του ανταγωνισµού και τα συµφέροντα των καταναλωτών.» 
 
2. Η περίπτωση α' της παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 2941/ 2001 (ΦΕΚ 201 Α) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«α. Ως κόστος αγοράς θεωρείται η τιµή µονάδας του προϊόντος, που αναγράφεται στο 
τιµολόγιο του προµηθευτή, αφαιρουµένων των εκπτώσεων που αναφέρονται στο 
τιµολόγιο ή αποδεικνύονται µε πιστωτικά σηµειώµατα, ανεξάρτητα αν οι εκπτώσεις 
είναι βασικές ή εξαρτώνται από τον κύκλο εργασιών ή αναφέρονται σε συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα, συνυπολογιζοµένων στο κόστος του Φ.Π.Α. και των λοιπών 
δασµών και φόρων, που τυχόν επιβάλλονται, καθώς και των µεταφορικών, εφόσον 
δεν εµπεριέχονται στην τιµολογιακή τιµή.» 
 
Άρθρο 16  
Τιµές προϊόντων σε περιοχές ελεγχόµενης πρόσβασης 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα βασικά είδη βιοτικής 
ανάγκης, τα οποία προσφέρονται υποχρεωτικά στα κυλικεία που λειτουργούν σε 
χώρους, των οποίων την κυριότητα ή εκµετάλλευση έχουν το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆., 
οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και οι δηµόσιες 
και δηµοτικές επιχειρήσεις, καθώς και το ανώτατο όριο των τιµών λιανικής πώλησης 
των προϊόντων αυτών και το ποσοστιαίο κέρδος που υπολογίζεται επί των τιµών 
αυτών. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού, µπορεί να ορίζεται ποσοστιαία, κατ' έτος, 
αύξηση στις τιµές ορισµένων από τα προϊόντα του προηγούµενου εδαφίου. 
 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, µπορεί, µε απόφαση του 



Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από αίτηση του αρµόδιου, κατά περίπτωση, δηµοτικού 
ή κοινοτικού συµβουλίου, να εξαιρούνται από την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου χώροι που ανήκουν στην κυριότητα ή εκµετάλλευση των αντίστοιχων 
δήµων και κοινοτήτων. 
 
2. Αν διενεργείται δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός, µε αντικείµενο τη µίσθωση 
χώρου, που ανήκει στην κυριότητα ή εκµετάλλευση των φορέων της προηγούµενης 
παραγράφου, για τη λειτουργία εντός του χώρου αυτού, κυλικείου ή την 
εκµετάλλευση υπάρχοντος κυλικείου, το ανώτατο όριο της τιµής λιανικής πώλησης 
των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και το ανώτατο όριο της 
τιµής λιανικής πώλησης άλλων προϊόντων που προσδιορίζει, κατά την κρίση του, ο 
φορέας που διεξάγει το διαγωνισµό, αποτελούν υποχρεωτικό και ουσιώδη όρο της 
σχετικής προκήρυξης. 
 
3. Ειδικά, αν διενεργείται δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός, µε αντικείµενο τη 
µίσθωση του χώρου που ανήκει στην κυριότητα ή εκµετάλλευση οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού ή νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων 
αυτών, για τη λειτουργία κυλικείου ή την εκµετάλλευση υπάρχοντος κυλικείου εντός 
του χώρου αυτού, η επιλογή προϊόντων πέραν των αναφεροµένων στην παράγραφο 1, 
ο καθορισµός της τιµής λιανικής πώλησης αυτών και η κατ' έτος αναπροσαρµογή της 
τιµής, γίνονται µε απόφαση του κατά περίπτωση αρµόδιου νοµαρχιακού, δηµοτικού 
και κοινοτικού συµβουλίου ή µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού 
προσώπου ή της επιχείρησης. 
 
4. Οι τιµές λιανικής πώλησης των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
οι τιµές λιανικής πώλησης και άλλων προϊόντων, πέραν αυτών που αναγράφονται σε 
προκηρύξεις δηµόσιων πλειοδοτικών διαγωνισµών, είναι δεσµευτικές για όσους 
µισθώνουν ή εκµεταλλεύονται, µε οποιαδήποτε έννοµη σχέση, κυλικεία κατά τις 
προηγούµενες παραγράφους. Η παραβίαση των όρων του προηγούµενου εδαφίου 
δηµιουργεί, υπέρ του εκµισθωτή, λόγο καταγγελίας της µίσθωσης, χωρίς δικαίωµα 
αποζηµίωσης του µισθωτή. 
 
5. Η άρνηση διάθεσης και η έλλειψη βασικών ειδών βιοτικής ανάγκης, η υπέρβαση 
της οριζόµενης για αυτά ανώτατης τιµής πώλησης, της ποσοστιαίας αύξησης αυτής 
και του ποσοστιαίου κέρδους επί των τιµών αυτών, καθώς και η παραπλάνηση του 
καταναλωτή ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των ειδών αυτών, συνιστούν 
παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται, ανάλογα µε την βαρύτητα και τη συχνότητα 
τους, πρόστιµο από τριακόσια (300) ευρώ µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Τα 
πρόστιµα αυτά επιβάλλονται πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Αγορανοµικού Κώδικα (ν.δ. 136/1946), από τα 
αρµόδια ελεγκτικά όργανα, αµέσως µε τη βεβαίωση της σχετικής παράβασης και 
εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
Με την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ειδικότερα το ύψος του 
προστίµου που επιβάλλεται για κάθε  
µια από τις παραβάσεις της παρούσας παραγράφου.  
 
Άρθρο 17  
Πωλήσεις βιβλίων 
 
1. Για τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου, σε συγκεκριµένους χώρους, υπαίθριους ή 



στεγασµένους, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται µε απόφαση του αρµόδιου κατά 
τόπο νοµαρχιακού συµβουλίου. 
 
2. Απαγορεύεται η λιανική πώληση βιβλίων κατά τη διάρκεια εκθέσεων βιβλίου, 
µέσα στον εκθεσιακό χώρο. Από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου 
εξαιρούνται οι εκθέσεις βιβλίου, που διοργανώνονται από συνδικαλιστικούς φορείς 
του τοµέα έκδοσης και εµπορίας βιβλίου. Η εξαίρεση ισχύει για µία µόνο έκθεση 
βιβλίου, ανά συνδικαλιστικό φορέα κατ' έτος. 
 
Όταν οι εκθέσεις βιβλίου διοργανώνονται από πανελλήνιες δευτεροβάθµιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, η εξαίρεση ισχύει για µία έκθεση, ανά νοµό. 
 
Οι εκθέσεις βιβλίου που διοργανώνονται από τους πιο πάνω φορείς στην περιφέρεια 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, απέχουν µεταξύ τους, 
υποχρεωτικά, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες. 
 
3. Επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε εκθέσεις ή εκδηλώσεις, εφόσον το αντικείµενο 
τους είναι συναφές µε το περιεχόµενο των βιβλίων. Επίσης, επιτρέπεται η πώληση 
βιβλίων σε υπαίθριους χώρους, από φορείς εκδοτών ή βιβλιοπωλών, µε την εποπτεία 
του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.) εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί πριν από δέκα 
(10) τουλάχιστον χρόνια και διατίθενται σε µειωµένες τιµές. Οι διοργανωτές των 
υπαίθριων πωλήσεων βιβλίου που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο, 
υποβάλλουν σχετική αίτηση στο νοµαρχιακό συµβούλιο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1. Η αίτηση περιέχει το χρόνο διάρκειας της έκθεσης, που δεν υπερβαίνει 
τις δέκα (10) ηµέρες, τους όρους συµµετοχής των εκδοτών ή βιβλιοπωλών και τα 
προς πώληση βιβλία, κατά τίτλο, ποσότητα και τιµή διάθεσης στην έκθεση και πριν 
από αυτήν. 
 
4. Στους παραβάτες των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλεται, µε 
απόφαση του κατά τόπο αρµόδιου νοµαρχιακού συµβουλίου, πρόστιµο από 
τριακόσια (300) µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη 
συχνότητα της παράβασης. 
 
5. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων δεν εφαρµόζονται στις εκθέσεις 
βιβλίων που διοργανώνονται από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ή το Υπουργείο 
Πολιτισµού. 
 
Άρθρο 18  
Σύσταση Εθνικού Συµβουλίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
 
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συµβούλιο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν 
(Ε.Σ.Η.Ε.), το οποίο αποτελεί συµβουλευτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης για 
κάθε θέµα που είναι σχετικό µε το ηλεκτρονικού επιχειρείν και εποπτεύεται από 
αυτόν. 
 
2. Το Ε.Σ.Η.Ε. συγκροτείται από τριάντα (30) µέλη. Τα µέλη του Ε.Σ.Η.Ε. ορίζονται 
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, µε θητεία δύο (2) ετών, η οποία µπορεί να 
ανανεωθεί, µια ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο. Στο Ε.Σ.Η.Ε. συµµετέχουν 
υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένας εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου 



Μεταφορών και Επικοινωνιών, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ένας 
εκπρόσωπος του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης 
Ελληνικών Τραπεζών, ένας εκπρόσωπος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων, ένας εκπρόσωπος της Αρχής ∆ιασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών, 
ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ένας 
εκπρόσωπος του Οργανισµού Πνευµατικής Ιδιοκτησίας, ένας εκπρόσωπος του 
Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), ένας εκπρόσωπος της Εθνικής 
Συνοµοσπονδίας Εµπόρων Ελλάδος (ΕΧΕ.Ε.), ένας εκπρόσωπος της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), ένας εκπρόσωπος της Γενικής 
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.), ένας 
εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος του 
Συνδέσµου Εταιριών Πληροφορικής Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.), ένας εκπρόσωπος του 
Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτών και ένας εκπρόσωπος του Συνηγόρου του 
Καταναλωτή. Οι παραπάνω εκπρόσωποι υποδεικνύονται από τους οικείους φορείς. 
Τα υπόλοιπα µέλη του Ε.Σ.Η.Ε. επιλέγονται από τον ακαδηµαϊκό χώρο ή το χώρο του 
εµπορίου και της βιοµηχανίας και είναι πρόσωπα µε ιδιαίτερη δραστηριότητα και 
διάκριση σε τοµείς συναφείς µε το ηλεκτρονικού επιχειρείν. 
 
3. Το Ε.Σ.Η.Ε. εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης τη λήψη καταλλήλων µέτρων για 
την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν και γνωµοδοτεί για κάθε θέµα που τίθεται 
σε αυτό από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Ειδικότερα στις αρµοδιότητες του Ε.Σ.Η.Ε. 
ανήκουν: α. Η υποβολή προτάσεων (αα) για το σχεδιασµό της εθνικής στρατηγικής 
στον τοµέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, την τεχνολογική ανάπτυξη των ελληνικών 
επιχειρήσεων στον τοµέα αυτόν και αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, (ββ) για 
την εµπέδωση πνεύµατος εµπιστοσύνης του καταναλωτή κατά τις συναλλαγές του 
ηλεκτρονικού εµπορίου, (γγ) για τη δηµιουργία και ενηµέρωση ενός πλαισίου 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, µε τα 
κριτήρια του οποίου καθορίζονται αυτές που αποδοκιµάζονται από το δίκαιο και την 
κοινωνία, β. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής ευρωπαϊκής νοµοθεσίας 
και η υποβολή προτάσεων στη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εµπορίου Της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου για την προώθηση από αυτήν των απαιτούµενων 
εκτελεστικών µέτρων εφαρµογής αυτής. Μέλη του Ε.Σ.Η.Ε. µπορούν να 
συµµετέχουν στην εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνείς 
οργανισµούς, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ορίζεται Εκτελεστική Επιτροπή από εννέα 
(9) µέλη του Ε.Σ.Η.Ε., η οποία είναι αρµόδια για το συντονισµό των εργασιών αυτού. 
Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Σ.Η.Ε.. Το 
Ε.Σ.Η.Ε. συνεδριάζει σε ολοµέλεια και σε τµήµατα, που καθορίζονται µε απόφαση 
της Εκτελεστικής Επιτροπής. Στο Ε.Σ.Η.Ε. και στην Εκτελεστική του Επιτροπή 
παρέχεται η αναγκαία διοικητική υποστήριξη από τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 
 
5. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Ε. και της Εκτελεστικής Επιτροπής βαρύνουν 
τις πιστώσεις της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το 
Ε.Σ.Η.Ε. µπορεί να επιχορηγείται από φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού φορέα. 
 
6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται µέσα σε τριάντα (30) 
ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καταρτίζεται ο Κανονισµός 
Εσωτερικής Λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Ε.: Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι λόγοι 



έκπτωσης των µελών του Ε.Σ.Η.Ε., ο τόπος συνεδριάσεων αυτού και της 
Εκτελεστικής του Επιτροπής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών του Ε.Σ.Η.Ε. για κάθε συνεδρία στην οποία 
µετέχουν. 
 
Άρθρο 19 
 
1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α') αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
«12. Κάθε επέµβαση που προβλέπεται από τη δασική νοµοθεσία στα δάση, στις 
δασικές και τις λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη διαχείριση των δασικών 
υπηρεσιών είτε για τη µεταβολή του προορισµού και τη διάθεση τους για άλλες 
χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων µέσα σε αυτές και τη δηµιουργία 
εγκαταστάσεων ή την παροχή άλλων εξυπηρετήσεων, έστω και χωρίς µεταβολή της 
κατά προορισµό χρήσης τους, ενεργείται πάντοτε κατόπιν καταβολής ανταλλάγµατος 
χρήσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος του ανταλλάγµατος για κάθε κατηγορία 
επεµβάσεων, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια. Το αντάλλαγµα αυτό, από την καταβολή του οποίου εξαιρούνται το 
∆ηµόσιο και οι φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2Β' του άρθρου 13 του ν. 
1734/1987, κατατίθεται υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και ∆ασών και διατίθεται αποκλειστικά 
για την ανάπτυξη και προστασία των δασών. Το αντάλλαγµα χρήσης, που 
καταβάλλεται σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή, οφείλεται και από τους κυρίους 
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, οι οποίοι κατέχουν 
έγκριση επέµβασης σε δάση, δασικές και λοιπές εκτάσεις που τελούν υπό τη 
διαχείριση των δασικών υπηρεσιών, εφόσον η εν λόγω έγκριση έχει εκδοθεί µετά την 
έναρξη εφαρµογής του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α') και κατ' εξαίρεση αποτελεί πόρο 
του Κρατικού Προϋπολογισµού. Το πιο πάνω αντάλλαγµα χρήσης καταβάλλεται σε 
προθεσµία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση που 
δεν καταβληθεί στη νόµιµη προθεσµία το ανωτέρω αντάλλαγµα χρήσης από 
υπαιτιότητα του κυρίου του σταθµού, η οικεία δασική αρχή µπορεί να ζητήσει από το 
∆ιαχειριστή του Συστήµατος ή του ∆ικτύου την αποσύνδεση του σταθµού. Η 
αποσύνδεση, σε περίπτωση που επέλθει, θα αποκαθίσταται µόνο µετά την καταβολή 
του οφειλόµενου ανταλλάγµατος. Ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ή του ∆ικτύου 
µπορεί να µην προβεί στη διακοπή λειτουργίας του σταθµού αν κατά την κρίση του 
δηµιουργούνται προβλήµατα τεχνικής φύσεως ή επάρκειας τροφοδοσίας ηλεκτρικής 
ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ή του ∆ικτύου 
παρακρατεί το οφειλόµενο αντάλλαγµα από το ποσό που οφείλει στον κύριο του 
σταθµού και αποδίδει αυτό στον Κρατικό Προϋπολογισµό ενηµερώνοντας σχετικά 
την οικεία δασική αρχή.» 
 
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«2. Για την εκτέλεση έργων υποδοµής, την εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και 
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή υποσταθµών και εν γένει κάθε 



τεχνικού έργου, που αφορά την υποδοµή και εγκατάσταση σταθµών 
ηλεκτροπαραγωγής, στα οποία περιλαµβάνονται και τα έργα σύνδεσης µε το 
Σύστηµα ή το ∆ίκτυο όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α') 
και των συνοδών έργων, καθώς και των δικτύων µεταφοράς και διανοµής φυσικού 
αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων µέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις απαιτείται 
έγκριση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. Στην απόφαση έγκρισης 
µπορεί να τίθενται όροι ως προς τον τρόπο και τις θέσεις εκτέλεσης των έργων και 
εγκατάστασης των δικτύων ή ορισµένων γραµµών ή αγωγών των δικτύων αυτών 
εντός του εδάφους, καθώς και να επιβάλλεται υποχρέωση συνδυασµού αυτών µε 
υφιστάµενο ή υπό κατασκευή δίκτυο δασικών οδών ή µε άλλα τεχνικά έργα. 
Εγκρίσεις επέµβασης σε δασικές εκτάσεις ή δάση κατά το άρθρο 58 του ν. 998/1979 
(ΦΕΚ 289 Α'), όπως ισχύει, ή παραχωρήσεις δηµοσίων δασικών εκτάσεων κατά το 
άρθρο 13 του ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α'), όπως ισχύει, που έχουν εκδοθεί από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο υπέρ ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, 
παραµένουν έγκυρες και ισχυρές και µετά την τυχόν δικαστική ή διοικητική 
αναγνώριση τρίτου προσώπου ως ιδιοκτήτη των εκτάσεων αυτών. Στην περίπτωση 
αυτή, ο αναγνωριζόµενος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του 
∆ηµοσίου, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτού για το αντάλλαγµα 
χρήσης ή το τίµηµα παραχώρησης.» 
 
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής: 
 
«3. Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου στα έργα υποδοµής της προηγούµενης 
παραγράφου περιλαµβάνονται και οι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής και τα συνοδό 
αυτών έργα. Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει από την έναρξη εφαρµογής του 
ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α').» 
 
4. Με την επιφύλαξη των κείµενων διατάξεων περί ασφάλειας των πτήσεων 
επιτρέπεται εντός δασών, δασικών και λοιπών εκτάσεων που τελούν υπό τη 
διαχείριση των δασικών υπηρεσιών, η εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισµών για 
τη µέτρηση της ταχύτητας και των άλλων χαρακτηριστικών του ανέµου, όπως ιστών 
και παρεµφερών εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν αναγκαίων έργων 
οδοποιίας πρόσβασης, ύστερα από έγκριση του οικείου ∆ασάρχη ή του ∆ιευθυντή 
∆ασών, όπου δεν λειτουργεί ∆ασαρχείο, περιλαµβανοµένης και της Αττικής. Η 
έγκριση αυτή χορηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών 
από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος. Για τις προαναφερόµενες επεµβάσεις, στις 
οποίες περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία έργα οδοποιίας πρόσβασης, δεν 
οφείλεται το αντάλλαγµα χρήσης που ορίζεται στην παρ. 12 του άρθρου 45 του ν. 
998/1979 (ΦΕΚ 289 Α'), όπως ισχύει. 
 
5. Για την εγκατάσταση του µετρητικού εξοπλισµού κατά την προηγούµενη 
παράγραφο, δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
κατά τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α), όπως ισχύει. Η διαδικασία αυτή 
απαιτείται για τα τυχόν αναγκαία έργα οδοποιίας πρόσβασης. 
 
6. Αν αποξηλωθούν οι εξοπλισµοί πριν την εγκατάσταση του σταθµού 
ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια, αποκαθίσταται υποχρεωτικώς ο χώρος της 
οικείας επέµβασης για την αποτροπή οποιασδήποτε βλάβης της δασικής βλάστησης. 
Ειδικά, στην περίπτωση των έργων οδοποιίας πρόσβασης πρέπει να γίνεται πλήρης 
αποκατάσταση του χώρου της οικείας επέµβασης, εκτός αν η δασική υπηρεσία κρίνει 



ότι τα έργα αυτά πρέπει να διατηρηθούν για λόγους που ανάγονται στην προστασία ή 
διαχείριση του δασικού περιβάλλοντος. 
 
7. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι ποινές που 
προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 71 του ν. 998/1979 
(ΦΕΚ 289 Α), όπως ισχύει. 
 
8. Η εγκατάσταση και λειτουργία του µετρητικού εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν θεµελιώνει εµπράγµατο δικαίωµα ή ενοχική 
σχέση επί του ακινήτου, ούτε δικαίωµα προτεραιότητας στην εν γένει αδειοδοτική 
διαδικασία. 
 
Άρθρο 20 
 
Οι µόνιµοι υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, που µετακινήθηκαν στην Ειδική 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΥ∆/ΕΠΑΝ) της Ειδικής Γραµµατείας για την Ανταγωνιστικότητα του ίδιου 
Υπουργείου, δικαιούνται πέραν του ειδικού επιδόµατος της παρ. 7 του άρθρου 7 του 
ν. 2860/ 2000 (ΦΕΚ 251 Α') και το κίνητρο παραγωγικότητας της παρ. 5 του άρθρου 
14 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α'), από τη µετακίνηση τους, κατά τα ανωτέρω, µέχρι 
την 31.1.2004. 
 
Άρθρο 21 
 
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α'), όπως 
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α'), 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
«Στον Πρόεδρο και στους Αντιπροέδρους του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και 
Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) χορηγείται µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης. Στα λοιπά µέλη του Ε.Σ.Ε.Τ. καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, 
το ύψος της οποίας καθορίζεται µε την ίδια απόφαση.» 
 
Άρθρο 22 
 
Ποσά υπερβάλλουσας ρευστότητας του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας 
(Ο.Β.Ι.) και της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µπορεί, αρχής γενοµένης από τη χρήση 
του έτους 2004, µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, να διατίθενται για την κάλυψη υποχρεώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
είτε µέσω του Κρατικού Προϋπολογισµού είτε µέσω του λογαριασµού «Εισφορά εξ 
εγγυήσεων φιαλών υγραερίου». 
 
Άρθρο 23  
Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας 
 
1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, µπορεί να εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ένας ή 
περισσότεροι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας (Π.Π.Κ.) ανά Περιφέρεια της 
Χώρας. Ως Π.Π.Κ. νοείται η ένωση φορέων, του ιδιωτικού και του ευρύτερου 



δηµόσιου τοµέα, που έχουν σκοπό την ενίσχυση των τεχνολογικών και καινοτοµικών 
επιδόσεων των Περιφερειών της Χώρας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 
περιφερειακής οικονοµίας. 
 
2. Οι φορείς που συµµετέχουν στους Π.Π.Κ. µπορεί να είναι ερευνητικού και 
τεχνολογικού χαρακτήρα, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι.), επιµελητήρια, επιχειρήσεις δηµόσιου ή ιδιωτικού 
χαρακτήρα και κάθε φορέας που αναπτύσσει δραστηριότητα συναφή µε τον ανωτέρω 
σκοπό στην Περιφέρεια. Η σύνθεση των Π.Π.Κ. µπορεί να µεταβάλλεται µε τη 
συµµετοχή σε αυτούς νέων φορέων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 
 
3. Οι Π.Π.Κ. µπορούν να χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις δαπάνες ίδρυσης τους και τις 
δραστηριότητες που αναπτύσσουν για την επίτευξη των σκοπών της παραγράφου 1, 
στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος περιφερειακού χάρτη ενισχύσεων και των 
ειδικών κανονισµών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έρευνα και τις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. 
 
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
χρηµατοδότησης των Π.Π.Κ. κατά την παράγραφο 3, οι όροι και η διαδικασία 
αξιολόγησης των προτάσεων και ελέγχου των πραγµατοποιούµενων επενδύσεων και 
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 
 
Άρθρο 24 
 
1. Η ισχύς της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύµφωνα µε την 
παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α') στις µονάδες της ∆.Ε.Η. Α.Ε., οι 
οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α'), παρατείνεται 
µέχρι την 31.12.2008. 
 
2. Στις µονάδες της ∆.Ε.Η. Α.Ε., στις οποίες έχουν χορηγηθεί Άδειες Παραγωγής από 
τις 24.1.2002 µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χορηγείται µέχρι την 
31.12.2008 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 8 
του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α'). 
 
3. Στις µονάδες που αναφέρονται στις προηγούµενες παραγράφους 1 και 2, 
περιλαµβάνονται και οι µονάδες της ∆.Ε.Η. Α.Ε. οι οποίες αναφέρονται στο 
Παράρτηµα (Πίνακες Α και Β) της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 
∆5/ΗΛ/Α/23332/27.12.2004 (ΦΕΚ 1940 Β). 
 
4. Περαιτέρω παράταση της διάρκειας των αδειών των προηγούµενων παραγράφων, 
µπορεί να δοθεί, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, µε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης. 
 
Άρθρο 25 
 
Στο άρθρο 26 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 
 
«6. Υπάλληλοι µόνιµοι ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που 
ανήκουν στην κατηγορία του τεχνικού επιστηµονικού προσωπικού, κατά την έννοια 



του άρθρου 20, οι οποίοι υπηρετούσαν στα ερευνητικά κέντρα και ανεξάρτητα 
ερευνητικά ινστιτούτα µέχρι την 31.12.2004 και είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώµατος, κρίνονται µια µόνο φορά, ύστερα από αίτηση τους, από τις ειδικές 
επιτροπές κρίσεων των οικείων ερευνητικών κέντρων και ανεξάρτητων ερευνητικών 
ινστιτούτων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του παρόντος νόµου, για 
ένταξη τους σε µια από τις βαθµίδες Α', Β', Γ' ή ∆' των ερευνητών, σε προσωποπαγή 
θέση. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο υποβάλλονται µέχρι την 
31.12.2005. Σε ερευνητικά κέντρα των οποίων θέση ∆ιευθυντή ινστιτούτου είναι 
κενή, εισηγητής της αρµόδιας ειδικής επιτροπής κρίσεων ορίζεται ο ∆ιευθυντής του 
οικείου ερευνητικού κέντρου. Η δαπάνη που απαιτείται από την εφαρµογή της 
προηγούµενης παραγράφου καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισµό των οικείων 
ερευνητικών κέντρων και των ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων.» 
 
Άρθρο 26 
 
Στο άρθρο 15 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α) προστίθεται πέµπτη παράγραφος ως 
εξής: 
 
«5. Ο συνολικός χρόνος προϋπηρεσίας των υπαλλήλων και του ερευνητικού 
προσωπικού, που υπηρέτησαν µε σχέση ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου ή αορίστου 
χρόνου, στο Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.) λογίζεται ως 
δηµόσια υπηρεσία και λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό και τη λήψη του 
χρονοεπιδόµατος, καθώς και για την κατάταξη και εξέλιξη των ανωτέρω υπαλλήλων 
και του ερευνητικού προσωπικού στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 3. Κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 34 του π.δ. 164/2003 (ΦΕΚ 
131 Α'). Η δαπάνη που απαιτείται για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου 
καλύπτεται από τον εγκεκριµένο τακτικό προϋπολογισµό του Ελληνικού Κέντρου 
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 
 
Άρθρο 27 
 
Οι παράγραφοι 3, 4,11 και 12 του άρθρου 4 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α') 
αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
 
«3. Η Ρ.Α.Ε. συγκροτείται από επτά (7) µέλη τα οποία διακρίνονται για την 
επιστηµονική τους κατάρτιση και την επαγγελµατική τους ικανότητα και διαθέτουν 
εξειδικευµένη εµπειρία σε θέµατα αρµοδιότητας τους. 
 
4. Τα µέλη της Ρ.Α.Ε. επιλέγονται ύστερα από προκήρυξη που δηµοσιεύεται σε 
τέσσερις, τουλάχιστον, ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας. Ύστερα 
από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης και γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και 
∆ιαφάνειας της Βουλής, τρία (3) από τα ανωτέρω µέλη της Ρ.Α.Ε. επιλέγονται από το 
Υπουργικό Συµβούλιο και διορίζονται µε πράξη του στις θέσεις του Προέδρου και 
των Α' και Β' Αντιπροέδρων της Αρχής αυτής. Τα λοιπά µέλη της Ρ.Α.Ε. διορίζονται 
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των µελών της 
Ρ.Α.Ε. κατά παρέκκλιση από κάθε γενική και ειδική διάταξη. Η δαπάνη που 
προκαλείται από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου βαρύνει τον 



προϋπολογισµό της Ρ.Α.Ε.. 
 
12. Η Ρ.Α.Ε. στις σχέσεις της µε τις άλλες Αρχές και τους τρίτους, καθώς και ενώπιον 
των δικαστηρίων, εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο της. Σε περίπτωση κωλύµατος ή 
απουσίας του Προέδρου, από τον Α' Αντιπρόεδρο και, σε περίπτωση κωλύµατος ή 
απουσίας αυτού, από τον Β' Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος τής Ρ.Α.Ε. µπορεί µε 
αποφάσεις του να εξουσιοδοτεί µέλη αυτής ή µέλη της Γραµµατείας να ενεργούν για 
λογαριασµό του και να τον εκπροσωπούν για συγκεκριµένη πράξη ή ενέργεια ή 
κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.» 
 
Άρθρο 28 
 
Το στοιχείο γ' της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3279/ 2004 (ΦΕΚ 205 Α') 
αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 
 
«γ) Το ύψος της τυχόν αύξησης των διδάκτρων που καταβάλλονται στα νηπιαγωγεία, 
δηµοτικά σχολεία, γυµνάσια και λύκεια της ιδιωτικής εκπαίδευσης κατά τα, πέραν 
του πρώτου, διδακτικά έτη δεν υπερβαίνει το ποσοστό που προκύπτει σύµφωνα µε 
τον τύπο:  
0.35Χ+ 0,65Ψ=Ζ. 
 
Ως Χ ορίζεται η ετήσια µεταβολή του γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του 
προηγούµενου έτους, σε µέσα επίπεδα, όπως αυτή ανακοινώνεται από την Εθνική 
Στατιστική Υπηρεσία (Ε.Σ.Υ.Ε.), ως Ψ ορίζεται η µέση αύξηση των αµοιβών 
εκπαιδευτικών ιδιωτικών σχολείων κατά το ηµερολογιακό έτος µέσα στο οποίο 
αρχίζει τα αντίστοιχο διδακτικό έτος και ως Ζ ορίζεται το ανώτατο ποσοστό αύξησης. 
Η µέση αύξηση Ψ ορίζεται ως ο αριθµητικός µέσος όρος των ποσοστών αύξησης των 
αµοιβών που αντιστοιχούν σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο εκπαιδευτικού µε τέσσερα 
(4) έτη σπουδών. 
 
Για το διδακτικό έτος 2004-2005 ισχύει ότι Χ=3,5% και Φ=9,77%, ενώ βάσει του 
παραπάνω τύπου προκύπτει ότι Ζ=7,58%. 
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται το αργότερο µέχρι τον 
Μάιο κάθε έτους, προσδιορίζεται η µέση αύξηση των αµοιβών των εκπαιδευτικών 
ιδιωτικών σχολείων για το ηµερολογιακό έτος, µέσα στο οποίο αρχίζει το αντίστοιχο 
διδακτικό έτος και ανακοινώνεται το ανώτατο ποσοστό αύξησης Ζ των διδάκτρων.» 
 
 
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Άρθρο 29 
 
1. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων που προβλέπονται στις 
παραγράφους 11,12 και 13 των άρθρων 1 και 4 αντιστοίχως, του παρόντος νόµου, 
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 12/2005 (ΦΕΚ 
10 Α) και 58/2005 (ΦΕΚ 87 Α) και οι διατάξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση 
του ν. 2323/1995, κατά το µέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του 
παρόντος νόµου. Η ισχύς των αδειών υπαίθριου, πλανόδιου ή στάσιµου εµπορίου, 
που λήγουν αυτοδικαίως, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 



του άρθρου 5 του ν. 3190/ 2003 (ΦΕΚ 249 Α) και στο π.δ. 12/2005 (ΦΕΚ 10 Α') που 
εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του νόµου αυτού, παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι την 
31.3.2006. 
 
Σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου που έχει εκδοθεί 
µέχρι την 30.6.2005 και ασκούσαν αποδεδειγµένα, κατά κύριο επάγγελµα, τη σχετική 
δραστηριότητα στις λαϊκές αγορές, µπορεί να χορηγηθεί άδεια επαγγελµατία πωλητή 
λαϊκών αγορών. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη χορήγηση των 
ανωτέρω αδειών. 
 
2. Οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται:  
α) σε καταστήµατα λιανικού εµπορίου για τα οποία µέχρι τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου έχει χορηγηθεί άδεια από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία στο 
όνοµα του κυρίου ή του µισθωτή του καταστήµατος, εφόσον η αίτηση µε τα αναγκαία 
δικαιολογητικά είχε υποβληθεί στην ανωτέρω υπηρεσία, τουλάχιστον έναν (1) µήνα 
πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου,  
β) σε καταστήµατα λιανικού εµπορίου για τα οποία έχουν καταρτισθεί 
επαγγελµατικές µισθώσεις µε τον όρο της ανέγερσης κτιρίου ή της διενέργειας 
εκτεταµένων επισκευών, εφόσον έχουν θεωρηθεί από την αρµόδια δηµόσια 
οικονοµική υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) οι οικείες συµβάσεις µισθώσεως και έχει υποβληθεί 
στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία η αίτηση µε τα αναγκαία δικαιολογητικά για 
την έκδοση της σχετικής άδειας, τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν από τη δηµοσίευση 
του παρόντος νόµου και  
γ) σε περιπτώσεις αγοράς ακινήτων για ανέγερση ή λειτουργία καταστήµατος 
λιανικού εµπορίου εφόσον έχουν νοµίµως µεταγραφεί τα οικεία συµβόλαια 
µεταβίβασης και έχει υποβληθεί στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία η αίτηση µε τα 
αναγκαία δικαιολογητικά για την έκδοση της σχετικής άδειας, ένα (1) τουλάχιστον 
µήνα πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. 
 
3. Τα κάθε µορφής «παζάρια» και εµποροπανηγύρεις, που έχουν ιδρυθεί από δήµους 
ή κοινότητες, ή καθιερωθεί εθιµικά ή µε διατάγµατα, καταργούνται από τη 
δηµοσίευση του παρόντος νόµου και παύουν να ισχύουν οι συµβάσεις που έχουν 
καταρτιστεί µεταξύ δήµων ή κοινοτήτων και φυσικών ή νοµικών προσώπων, µε 
αντικείµενο την παραχώρηση δηµόσιου χώρου, για την οργάνωση και λειτουργία 
«παζαριού». Η λύση των συµβάσεων αυτών γίνεται αζηµίως για τα συµβαλλόµενα 
µέρη. 
 
4. Οι πωλητές λευκών ειδών, εφόσον για την εµπορική τους δραστηριότητα 
χρησιµοποιούσαν, πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, όχηµα 
χαρακτηρισµένο από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών ως κινητό 
κατάστηµα, εξαιρούνται από τον περιορισµό που ορίζεται στην περίπτωση β' της 
παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995, όπως αντικαθίσταται µε το άρθρο 1 
του παρόντος νόµου. 
 
5. Σε όσους παραβαίνουν τις αγορανοµικές διατάξεις, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις 1, 2, 2α και 5 του Αγορανοµικού Κώδικα, επιβάλλονται οι 
διοικητικές κυρώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, πέραν 
των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του 
Αγορανοµικού Κώδικα. 



 
Άρθρο 30 
 
Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται µετά την ισχύ του 
παρόντος νόµου, κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται πρόστιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρώτου και δεύτερου µέρους του παρόντος νόµου 
απαιτείται η κατάθεση παραβόλου ποσού ίσου µε το είκοσι τοις εκατό (20%) του 
επιβαλλόµενου προστίµου, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των πέντε 
χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
 
Άρθρο 31 
 
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, επιτρέπεται η κωδικοποίηση, σε ενιαίο κείµενο, των διατάξεων της 
κείµενης νοµοθεσίας για το υπαίθριο εµπόριο. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η 
µεταβολή των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, η διαγραφή, ή σύµπτυξη ή 
η διεύρυνση του αριθµού των άρθρων, η απόδοση του κειµένου στη δηµοτική, καθώς 
και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική µεταβολή, χωρίς αλλοίωση της έννοιας του 
ισχύοντος κειµένου. 
 
Άρθρο 32  
Καταργούµενες διατάξεις 
 
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:  
α) οι διατάξεις των άρθρων 3, 6 και 8 του ν. 1470/1938,  
β) το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 
(ΦΕΚ 271 Α'),  
γ) η προτελευταία και τελευταία περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 
998/1979 (ΦΕΚ 289 Α), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2941/2001 (ΦΕΚ 201 Α') και δ) το άρθρο 4 του ν. 
2323/1995. 
 
2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέµατα τα οποία 
ρυθµίζονται από τον παρόντα νόµο ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού. 
 
Άρθρο 33 
 
1. Τα χηµικά εργαστήρια της ∆ιεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής 
Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπως ορίζονται από τις 
διατάξεις του π.δ. 197/1997 (ΦΕΚ 156 Α'), µπορούν να παρέχουν σε οργανισµούς, 
επιχειρήσεις και ιδιώτες, ύστερα από αίτηση τους, υπηρεσίες εκτέλεσης 
οργανοληπτικών και φυσικοχηµικών αναλύσεων ελαιολάδου, πυρηνελαίου και άλλων 
καταναλώσιµων ελαίων, να χορηγούν πιστοποιητικά ποιότητας των 
προαναφερόµενων ελαίων ή να παρέχουν άλλες συναφείς εργασίες. Για τις υπηρεσίες 
και εργασίες του προηγούµενου εδαφίου, εισπράττονται από τους ενδιαφεροµένους 
συναφή τέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υ.Α. 3002640/1552/6.2.2002 (ΦΕΚ 161 
Β). 
 
2. Τα τέλη που εισπράττονται σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, καθώς και 
το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τα έσοδα που προέρχονται από πρόστιµα 



που επιβάλλονται σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 
Α') αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού, τα οποία διατίθενται µέσω 
ειδικού κωδικού, που εγγράφεται στον προϋπολογισµό τής Γενικής Γραµµατείας 
Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποκλειστικά για: 
 
(α) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή, 
(β) τις αµοιβές των µελών επιτροπών που εξετάζουν τους φακέλους των υποθέσεων 
για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις, 
(γ) τις αµοιβές των µελών της οργανοληπτικής οµάδας δοκιµαστών ελαιολάδου, 
(δ) τις αµοιβές των κλιµακίων που ελέγχουν στην αγορά την εφαρµογή της 
νοµοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή, 
(ε) την αµοιβή που καταβάλλεται για υπηρεσίες που παρέχουν πραγµατογνώµονες ή 
εργαστήρια δοκιµών που ανήκουν σε αναγνωρισµένους φορείς, που αφορούν στον 
έλεγχο της συµµόρφωσης των καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών µε την 
ισχύουσα συναφή νοµοθεσία. 
 
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια 
σχετική µε τα ανωτέρω θέµατα. 
 
Άρθρο 34 
 
Στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 2496/1997 (ΦΕΚ87Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
 
"Ως ασφαλιστική περίπτωση θεωρείται και η εξαγορά των ασφαλιστηρίων 
συµβολαίων ζωής, που έχουν και επενδυτικό χαρακτήρα και τα οποία σχηµατίζουν 
αξίες εξαγοράς, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόµου. Στην 
περίπτωση αυτή, ο ασφαλιστής οφείλει να καταβάλει το ποσό των αξιών εξαγοράς 
και το τυχόν προϊόν Υπεραπόδοσης του Μαθηµατικού Αποθέµατος, που προβλέπεται 
στις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ10 Α'), εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης από τον δικαιούχο. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβάλλει πρόστιµο 
στον ασφαλιστή από τρεις χιλιάδες (3.000) µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Το 
πρόστιµο που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3739." 
 
Άρθρο 35 
 
Στο άρθρο 15τουπ.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής: 
 
"6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, 
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ποσού ίσου µε το 0,10 επί 
τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό προµήθεια είδους, το 
ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο 
των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και 
καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ("παράβολα από κάθε 
αιτία"). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος 
των ανωτέρω ποσών." 
 
Άρθρο 36  



Έναρξη ισχύος 
 
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. 
 
Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
την εκτέλεση του ως νόµου του Κράτους. 
 
Ιωάννινα, 16 Αυγούστου 2005 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ 

 


