
Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') : Υπαίθριο εµπόριο και άλλες 
διατάξεις   

 [Αρχή Τροποποίησης] 

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.  

[Αρχή Τροποποίησης] 

Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο επιτρέπεται να παραµένει 
στάσιµος µόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής  - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ 
∆ΕΥΤΕΡΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’   [Τέλος Τροποποίησης] 

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.  

[Αρχή Τροποποίησης] 

Ειδικά, για τις Νοµαρχίες Αθηνών και Πειραιώς, η άδεια χορηγείται σε 
όσους κατοικούν ή διαµένουν, συνεχώς, κατά τα δύο (2), 
τουλάχιστον, τελευταία έτη είτε στην περιφέρεια των Νοµαρχιών 
αυτών είτε στις περιφέρειες των Νοµαρχιών Ανατολικής Αττικής και 
∆υτικής Αττικής – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ Ε∆ΑΦΙΟ 
ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 
3557/07, ΦΕΚ-100 Α’   [Τέλος Τροποποίησης] 



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 
[Αρχή Τροποποίησης] της οικείας νοµαρχίας – ΑΝΤΙΚ. ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α [Τέλος 
Τροποποίησης] . 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 τοιχοκολλάται 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 εκπρόσωπό 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 της 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 Περιφερείας, στις κληρώσεις που διενεργού-
νται 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. 

  

(Με την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α’ 
ορίζεται ότι : «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»).   

  

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 – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α’. ΕΙΧΕ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 3190/03 [Τέλος Τροποποίησης] 

 [Αρχή Τροποποίησης] 

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 
[Αρχή Τροποποίησης] και τις δέκα πέντε (15) συναπτές ηµέρες – 



ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 
3557/07, ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] , 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, [Αρχή Τροποποίησης] σε 
κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών που λειτουργούν εκτός της 
περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, σε 
κατόχους άδειας συµµετοχής σε κυριακάτικες αγορές που 
λειτουργούν εκτός της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 
ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος Τροποποίησης]  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.      

[Αρχή Τροποποίησης] 

2. Με απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου νοµαρχιακού συµβουλίου 
µπορεί να επιτρέπεται η λειτουργία υπαίθριας αγοράς κατά τις 
Κυριακές (κυριακάτικη αγορά) εντός της περιφέρειας της οικείας 
Ν.Α., σε ειδικώς καθοριζόµενους χώρους, ως εξής: α) µία 
κυριακάτικη αγορά σε κάθε δήµο της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς, µε 



πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων, β) µία 
κοινή κυριακάτικη αγορά σε τρεις τουλάχιστον όµορους µεταξύ τους 
δήµους των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, µε συνολικό 
πληθυσµό άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) κατοίκων, 
γ) µία κυριακάτικη αγορά σε κάθε δήµο των λοιπών Ν.Α. της χώρας, 
µε πληθυσµό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, δ) µία 
κοινή κυριακάτικη αγορά σε τρεις τουλάχιστον όµορους µεταξύ τους 
δήµους των λοιπών Ν.Α. της Χώρας, µε συνολικό πληθυσµό άνω των 
είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων και ε) µια κυριακάτικη αγορά στο 
δηµοτικό διαµέρισµα ∆οξάτου του δήµου ∆οξάτου της Ν.Α. ∆ράµας  - 
ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 
ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’ . ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 
1α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3419/05, ΦΕΚ-297 Α’ [Τέλος 
Τροποποίησης] 

[Αρχή Τροποποίησης] 

3. Η απόφαση της προηγούµενης παραγράφου εκδίδεται µετά από: 
α) πρόταση του οικείου δήµου ή κοινή πρόταση των όµορων δήµων, 
κατά περίπτωση, στην οποία καθορίζονται ο ακριβής χώρος 
λειτουργίας της αγοράς, ο ανώτατος αριθµός των αδειών συµµετοχής 
σε αυτή, τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται, τα τέλη που πρέπει 
να καταβάλλονται από τους συµµετέχοντες στην αγορά, η κατανοµή 
αυτών µεταξύ των όµορων δήµων, εφόσον πρόκειται για κοινή 
αγορά, ο τρόπος είσπραξής τους και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και 
αναγκαία λεπτοµέρεια, β) γνώµη: αα) των οικείων επιµελητηρίων, 
ββ) του οικείου εµπορικού συλλόγου και, µη υπάρχοντος αυτού, της 
Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων που καλύπτει την περιοχή και 
γγ) της οικείας οµοσπονδίας βιοτεχνών και επαγγελµατιών. Το οικείο 
νοµαρχιακό συµβούλιο µπορεί µε την απόφασή του να αποδεχθεί ή 
να απορρίψει, στο σύνολό της, την υποβαλλοµένη πρόταση. Αν η 
πρόταση αυτή απορριφθεί, ο δήµος ή οι όµοροι δήµοι κατά 
περίπτωση που την υπέβαλαν µπορούν να επανέλθουν µε νέα 
τροποποιηµένη πρόταση  - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’ [Τέλος 
Τροποποίησης] 

[Αρχή Τροποποίησης] 

4. Για τη συµµετοχή σε κυριακάτικες αγορές απαιτείται άδεια, η 
οποία χορηγείται στα πρόσωπα της παραγράφου 1 και εκδίδεται 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 1 του ν. 
2323/1995, όπως ισχύει. Οι χορηγούµενες άδειες είναι 
προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η µεταβίβαση, η εκµίσθωση και η 
παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση, από τρίτα πρόσωπα, των 
δικαιωµάτων που απορρέουν από αυτές µε οποιονδήποτε τρόπο  - 
ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 
ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 



[Αρχή Τροποποίησης] 

5.  Ο έλεγχος της παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
διενεργείται από τα όργανα που ορίζονται στην παράγραφο 7 του 
άρθρου 5  - ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 5 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

[Αρχή Τροποποίησης] 

6. Τα τέλη που εισπράττονται από την έκδοση των αδειών για 
συµµετοχή σε κυριακάτικη αγορά περιέρχονται στον οικείο δήµο ή 
στους όµορους δήµους, κατά την αναλογία του πληθυσµού εκάστου 
- ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 6 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ 
Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

[Αρχή Τροποποίησης] 

7. Η κυριακάτικη αγορά του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Κοπανακίου 
του ∆ήµου Αετού του Νοµού Μεσσηνίας, η οποία λειτουργούσε 
εθιµικά ήδη πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου, 
επιτρέπεται να συνεχίσει να λειτουργεί, χωρίς υποχρέωση έκδοσης 
νέας άδειας σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, χωρίς πάντως να θίγεται 
η εφαρµογή των λοιπών διατάξεων του παρόντος νόµου  - ΠΡΟΣΘ. 
ΠΑΡ. 7 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 
3557/07, ΦΕΚ-100 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] -  ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
2 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α’. ΕΙΧΕ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 3190/03 [Τέλος Τροποποίησης] 

  

  

Άρθρο 3 :  

1.   Οι άδειες άσκησης υπαίθριου (στάσιµου ή πλανόδιου) εµπορίου, 
κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος νόµου, στους 
χερσαίους χώρους τοπικής αρµοδιότητας των οργανισµών λιµένων, 
λιµενικών ταµείων και µαρίνων του ΕΟΤ, χορηγούνται από τις 
υπηρεσίες αυτές [Αρχή Τροποποίησης] ύστερα από γνώµη της 
επιτροπής της παραγράφου 8 του άρθρου 1 που συγκροτείται κατά 
περίπτωση µε απόφαση των υπηρεσιών αυτών και προεδρεύεται από 
εκπρόσωπο αυτών – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3  
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν. 2323/95, ΦΕΚ-249 Α’    
[Τέλος Τροποποίησης] , ενώ οι ίδιες άδειες επί των πλοίων 
χορηγούνται από τις οικείες λιµενικές αρχές.  

2.   Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος, που προβλέπονται από το άρθρο 10 του Α.Ν. 



2520/40 "Περί Υγειονοµικών ∆ιατάξεων" (ΦΕΚ-243 Α') και από την 
Α1β/8577/83 υγειονοµική διάταξη (ΦΕΚ-526 Β'), όπως 
συµπληρώθηκε µε την Υ1β/5628/94 (ΦΕΚ-760 Β'), επί µόνιµα 
αγκυροβοληµένων πλοίων ή άλλων πλωτών ναυπηγηµάτων ή επί 
θαλασσοπλοσούντων πλοίων, χορηγούνται από τις οικείες λιµενικές 
αρχές, ενώ οι ίδιες άδειες στους χερσαίους χώρους τοπικής 
αρµοδιότητας των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο 
υπηρεσιών χορηγούνται από τις υπηρεσίες αυτές.  

  

(Με την παρ. 9 του άρθρου 38 του Ν. 3105/03, ΦΕΚ-29 Α’ 
ορίζεται ότι : «Η αρµοδιότητα του Ε.Ο.Τ. που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2323/1995 
καταργείται»).  

  

3.   Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών των 
προηγουµένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, ο χρόνος ισχύος 
των αδειών, η ακολουθητέα διαδικασία για την ανανέωση ή 
επέκτασή τους, ο τύπος και το περιεχόµενό τους, οι προϋποθέσεις 
αναπλήρωσης των δικαιούχων, τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά και 
οι υπηρεσίες στις οποίες υποβάλλονται, οι περιπτώσεις εξαιρέσεων 
από τη χορήγηση των αδειών, το ύψος του ανταλλάγµατος χρήσης 
τυχόν παραχωρηθέντος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, χώρου 
(χερσαίου ή και θαλάσσιου), οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάκλησης 
(προσωρινής ή οριστικής) των αδειών, οι ώρες απασχόλησης 
λειτουργίας, οι υποχρεώσεις (γενικές ή ειδικές) των κατόχων των 
αδειών, καθώς και κάθε συναφής λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εµπορικής Ναυτιλίας, Τουρισµού και 
Εσωτερικών, όταν απαιτείται, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.    

[Αρχή Τροποποίησης] 

Άρθρο 4  

Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του νόµου αυτού, παρέχεται η 
δυνατότητα, στους οµογενείς που προέρχονται από την πρώην 
Ε.Σ.Σ.∆. και τον Πόντο και εγκαθίστανται οριστικά στην Ελλάδα, να 
πωλούν την οικοσκευή τους, αφού προσκοµίσουν πιστοποιητικό 
µετοικεσίας, µε ηµεροµηνία όχι προγενέστερη των δύο ετών από τη 
χρονολογία υποβολής της αίτησης, και αφού λάβουν άδεια από το 
δήµαρχο. Η άδεια αυτή χορηγείται, ύστερα από απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου, µετά από γνώµη της επιτροπής ή των 
αναφερόµενων στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 φορέων, κατά 
περίπτωση. Με την απόφαση καθορίζονται και οι χώροι πώλησης, οι 



οποίοι δεν επιτρέπεται να ορίζονται σε απόσταση µικρότερη των 
τετρακοσίων µέτρων από το χώρο των λαϊκών αγορών. Η σχετική 
άδεια εκδίδεται εφάπαξ, ισχύει για χρονικό διάστηµα δεκαοκτώ 
µηνών από την ηµεροµηνία της έκδοσής της και δεν επιτρέπεται να 
ανανεωθεί  - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1δ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α’. ΕΙΧΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν. 3190/03, 
ΦΕΚ-249 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

  

(Με την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3190/03, ΦΕΚ-249 Α’ 
ορίζεται ότι : «Η άδεια που προβλέπεται στην προηγούµενη 
παράγραφο 1 επιτρέπεται να παρέχεται µόνο επί δύο έτη από την 
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού»).   

[Αρχή Τροποποίησης] 

Άρθρο 5  

[Αρχή Τροποποίησης] 

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 – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α   
[Τέλος Τροποποίησης] 

[Αρχή Τροποποίησης] 



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 – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α   [Τέλος 
Τροποποίησης] 

3. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις 
τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, στην οποία 
αναγράφονται:  

α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή,  

β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης,  

γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης.  

Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης υπογράφεται από το όργανο 
που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή.  

Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική µνεία από 
το ελεγκτικό όργανο. Ένα από τα αντίτυπα παραδίδεται στον 
παραβάτη πωλητή, ένα παραδίδεται, αµελλητί, από το όργανο που 
βεβαίωσε την παράβαση στην προϊσταµένη του αρχή και το τρίτο 
παραµένει στο στέλεχος, το οποίο παραδίδεται στην ίδια υπηρεσία, 
µετά την εξάντλησή του. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
καθορίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη διαδικασία επιβολής των 
προστίµων, καθώς και η αναπροσαρµογή τους, ανάλογα µε τις 
επικρατούσες κάθε φορά οικονοµικές συνθήκες.  

4. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 2, επιτρέπεται προσφυγή στο αρµόδιο 
∆ιοικητικό Πρωτοδικείο, µέσα σε είκοσι ηµέρες από την 
επίδοση ή την παράδοση στον υπόχρεο, αντίστοιχα, της 
πράξης επιβολής του προστίµου. Μετά την πάροδο άπρακτης της 
προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής, το ποσό του προστίµου 
βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 
εισπράξεως εσόδων των δήµων και κοινοτήτων.  



5. Με τη βεβαίωση από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της 
παράβασης, οι παραβάτες οφείλουν να αποµακρύνουν τα είδη που 
διαθέτουν προς πώληση και τα µέσα που χρησιµοποιούν για το 
σκοπό αυτόν. Αν οι παραβάτες δεν συµµορφωθούν, τα αρµόδια 
όργανα µεριµνούν για τη µεταφορά των εν λόγω ειδών και µέσων 
για φύλαξη στις αποθήκες του οικείου δήµου ή κοινότητας. Τα είδη 
και µέσα αυτά αποδίδονται στους δικαιούχους, εφόσον καταβληθούν, 
µέσα σε δέκα ηµέρες από τη βεβαίωση της παράβασης, οι δαπάνες 
φύλαξης και µεταφοράς. Όταν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω 
προθεσµία, τα εν λόγω είδη και µέσα κατάσχονται και 
εκπλειστηριάζονται, κατά τις οικείες, περί αναγκαστικής εκτελέσεως, 
διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (Ν.∆. 
356/1974).  

6. Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 3, ανεξάρτητα από 
συντρέχουσες άλλες κυρώσεις, επιβάλλονται από την οικεία λιµενική 
αρχή οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 157 του Κώδικα 
∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου.  

7. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παρ. 6, ο έλεγχος των 
παραβάσεων των διατάξεων του νόµου αυτού, σχετικά µε το 
υπαίθριο εµπόριο, διενεργείται από τα Κλιµάκια Ελέγχου, που 
προβλέπονται στο άρθρο 7α  [Αρχή Τροποποίησης] από υπαλλήλους 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και των κατά τόπους αρµόδιων Ν.Α. – 
ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, 
ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] και τα όργανα της ∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας. Αν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί η ∆ηµοτική Αστυνοµία, ο 
έλεγχος διενεργείται από τα όργανα της ΕΛ.ΑΣ., σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 159 έως 161 του Π.∆. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α΄), 
εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο από τον αρµόδιο Νοµάρχη ή 
∆ήµαρχο, κατά περίπτωση – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΟΥ Ν. 3190/03, ΦΕΚ-249 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] 

  

(Με την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 3074/02, ΦΕΚ-296 Α’ 
ορίζεται ότι : «Πρόστιµα του άρθρου 5 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 
Α΄), καθώς και οφειλές από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του 
άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄), τα οποία έχουν 
βεβαιωθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µπορεί να 
ρυθµιστούν και να καταβληθούν, σε είκοσι τέσσερις (24) µηνιαίες 
δόσεις, µειωµένα σε ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµου καταβολής, ύστερα από απόφαση του οικείου 
δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε 
τρεις (3) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού»).  

  



  

  

Άρθρο 6 :  

1.   Από την ισχύ του παρόντος νόµου καταργούνται :  

α.   Το άρθρο 30 και η παράγραφος 5 του άρθρου 31 του Ν. 
2000/91 (ΦΕΚ-206 Α').  

β.   Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος 
νόµου.  

2.   Οι εκδοθείσες άδειες άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων 
λήγουν αυτοδικαίως στο τέλος Φεβρουαρίου 1996. 

[Αρχή Τροποποίησης] 

3. Οι εκδοθείσες πριν από τον Ιούλιο του 1995 άδειες νωπών 
αγροτικών προϊόντων και παραδοσιακών ειδών, καθώς και αυτές των 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες από δήµους σε πάγκους ειδικών 
προδιαγραφών εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι να αποχωρήσουν 
από την άσκηση της δραστηριότητας, κατά οποιονδήποτε τρόπο, οι 
κάτοχοι των αδειών αυτών – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΗΣ 
Η∆Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΑΡ. 3 ΣΕ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ 
Ν. 3190/03, ΦΕΚ-249 Α’   [Τέλος Τροποποίησης] 

4(3).   Για όλες τις δραστηριότητες του παρόντος νόµου έχουν 
εφαρµογή οι διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα. Επίσης, έχουν 
εφαρµογή οι υγειονοµικές αστιατρικές και οι αστυνοµικές διατάξεις, 
καθώς και όπου τους αφορούν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων (Κ.Β.Σ.). 

  

  

[Αρχή Τροποποίησης] 

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 [Αρχή Τροποποίησης] πρόταση του οικείου δήµου στην 
οποία καθορίζεται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της αγοράς και ο 
ανώτατος αριθµός των αδειών που θα χορηγηθούν και – ΠΡΟΣΘ. 
ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-
100 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] 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: [Αρχή Τροποποίησης] α) της τοπικής ένωσης 
δήµων και κοινοτήτων – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8β ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] , 
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..    

[Αρχή Τροποποίησης] 

Το νοµαρχιακό συµβούλιο µπορεί, µε την απόφασή του, να 
αποδεχθεί ή να απορρίψει στο σύνολό της την υποβαλλόµενη 
πρόταση. Αν η πρόταση αυτή απορριφθεί, ο δήµος µπορεί να 
επανέλθει µε νέα τροποποιηµένη πρόταση – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 8γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 
ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α  [Τέλος Τροποποίησης] 

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 
τοιχοκολλάται 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 πιστώ-
σεων 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 ενδιαφε-
ρόµενοι των οποίων οι αιτήσεις τους συγκεντρώνουν τις 
προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης, κατά την προκήρυξη, 
άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών. Ο πίνακας 
τοιχοκολλάταϊ στο κατάστηµα του, κατά περίπτωση, αρµόδιου 
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών. Κάθε ενδιαφερόµενος που δεν 
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.  [Αρχή Τροποποίησης] Με απόφαση του οικείου νοµαρχιακού 
συµβουλίου κάθε Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εκτός των Ν.Α. 
Αθηνών- Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται ύστερα από 
γνώµη της οικείας επιτροπής η οποία συγκροτείται κατά την 
παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, 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. – ΑΝΤΙΚ. ΩΣ ΑΝΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ 



ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 
3419/05, ΦΕΚ-297 Α’   [Τέλος Τροποποίησης] 

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 τοιχοκολλάται 
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 τοιχοκολλάται 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,     



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 άσκησή 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.     

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, [Αρχή 
Τροποποίησης] µε απόφαση της αρχής που εκδίδει τη συγκεκριµένη 
άδεια – ∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΦΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 
ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] , οι ακόλουθες 
διοικητικές κυρώσεις:  

α) πρόστιµο τριακοσίων (300) µέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, 
ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, [Αρχή 
Τροποποίησης] µε απόφαση των φορέων της παρ. 11 – ΠΡΟΣΘ. 
ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. α ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9β 



ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος 
Τροποποίησης] 

β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας [Αρχή Τροποποίησης] 
µε απόφαση της αρχής που εξέδωσε την άδεια – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡ. β ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9γ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] 

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. 

[Αρχή Τροποποίησης] 

Κατά των αποφάσεων µε τις οποίες επιβάλλονται οι διοικητικές 
κυρώσεις της παρούσας παραγράφου και των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 57ε του Αγορανοµικού Κώδικα, όπως ισχύει, ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να ασκήσει ένσταση ενώπιον του Γενικού 
Γραµµατέα Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, για παραβάσεις 
που τελούνται στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς και 
ενώπιον του οικείου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, για παραβάσεις 
που τελούνται στις περιφέρειες των λοιπών Ν.Α. της χώρας, εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής 
απόφασης – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’   
[Τέλος Τροποποίησης] 

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 εµ-
φανές 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.   

11. Την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του νόµου αυτού 
έχουν:  

[Αρχή Τροποποίησης] 

α) στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην περιφέ-
ρεια αρµοδιότητας των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - 
Πειραιά και Θεσσαλονίκης και στους χώρους των αγορών του 
άρθρου 2, οι Οργανισµοί αυτοί, τα Κλιµάκια Ελέγχου που 
προβλέπονται στο άρθρο 7α, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και οι αρµόδιες υπηρεσίες των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιώς 
και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, καθώς και η Ελληνική Αστυνοµία 
(ΕΛ.ΑΣ.), εφόσον υποβάλλει σε αυτή σχετικό αίτηµα οποιοσδήποτε 
από τους ανωτέρω φορείς – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-
100 Α’   [Τέλος Τροποποίησης] 

β) στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στις 
περιφέρειες των υπόλοιπων Ν.Α. [Αρχή Τροποποίησης] και στους 
χώρους των αγορών του άρθρου 2 – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡ. β 
ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 11β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ 
Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α [Τέλος Τροποποίησης] , 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 [Αρχή 
Τροποποίησης] 6 – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΠΟ «7» ΣΕ «6» ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ. 1γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3419/05, ΦΕΚ-297 Α’  [Τέλος 
Τροποποίησης], 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 δια-
τάξεις του άρθρου 24 του ν. 1470/1938, η διαδικασία επιβολής 
διοικητικών κυρώσεων και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια  – ΑΝΤΙΚ. 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α’. ΕΙΧΕ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ Ν. 2741/99 , Ν. 2801/00 ΚΑΙ Ν. 3190/03  
[Τέλος Τροποποίησης] 

(Με την παρ. 12 του άρθρου 12 του Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’ 
ορίζεται ότι : «Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από 
πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόµου, καθορίζονται: α) η ίδρυση, η µετακίνηση και η κατάργηση σε 
όλη τη χώρα λαϊκών αγορών γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων, νωπών και µεταποιηµένων, που παράγονται µε βιολογικό 
τρόπο κατά τις σχετικές διατάξεις του Κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/1991 του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 και της 
αριθµ.245090/31.1.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
(ΦΕΚ 157 Β΄) (εφεξής: «λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων»), β) 
τα αρµόδια όργανα και η τηρούµενη διαδικασία ίδρυσης, 
µετακίνησης και κατάργησης των λαϊκών αγορών βιολογικών 
προϊόντων, γ) τα είδη των προϊόντων που διατίθενται στις λαϊκές 
αγορές βιολογικών προϊόντων και τα όργανα και η διαδικασία 
ελέγχου της πιστοποίησης των προϊόντων αυτών, δ) τα είδη και ο 
αριθµός των αδειών πωλητή προϊόντων στις λαϊκές αγορές 
βιολογικών προϊόντων, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία 
έκδοσης των αδειών αυτών, ε) οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια, 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης, 
χορήγησης, ανανέωσης, ανάκλησης, µεταβίβασης και αναθεώρησης 
αδειών πωλητή στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων, οι οποίες 
χορηγούνται µόνο στους παραγωγούς των προϊόντων αυτών, καθώς 



και η διάρκεια ισχύος των αδειών αυτών, στ) τα όργανα και η 
διαδικασία καθορισµού, χορήγησης και αλλαγής των θέσεων 
πωλητών στο χώρο των λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων, ζ) οι 
εν γένει υποχρεώσεις των κατόχων άδειας πωλητών στις λαϊκές 
αγορές βιολογικών προϊόντων, τα πρόσωπα που αυτοί δικαιούνται να 
προσλαµβάνουν, τα πρόσωπα που τους αναπληρώνουν προσωρινά 
και τους υποβοηθούν, καθώς και τα πρόσωπα που µπορούν να 
χρησιµοποιούν τις άδειες των πωλητών στις λαϊκές αγορές 
βιολογικών προϊόντων, η) οι όροι και οι προϋποθέσεις πώλησης των 
προϊόντων στις λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων και η διαδικασία 
ελέγχου αυτών, θ) η λειτουργία των λαϊκών αγορών βιολογικών 
προϊόντων και οι κανόνες που τις διέπουν, η διαδικασία ελέγχου της 
τήρησης των κανόνων αυτών, οι διοικητικές κυρώσεις που 
επιβάλλονται κατά των παραβατών, τα όργανα και η διαδικασία 
επιβολής των ανωτέρω κυρώσεων και κάθε ειδικότερο θέµα και 
σχετική λεπτοµέρεια»). 

  

  

[Αρχή Τροποποίησης]  

Άρθρο 7α  

1. Συνιστώνται Kλιµάκια Eλέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου 
Εµπορίου (πλανόδιου και στάσιµου) στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
στις Περιφέρειες.  

Για τις Περιφέρειες τα κλιµάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των 
κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ∆Ε του ∆ηµοσίου, των οικείων Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων, των λοιπών Ν.Π.∆.∆. της οικείας Περιφέρειας και 
των ∆ήµων. Για τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθήνας Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης τα κλιµάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους του 
∆ηµοσίου, των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των 
Οργανισµών Λαϊκών Αγορών και λοιπών Ν.Π.∆.∆. και των ∆ήµων 
των ίδιων ως άνω κατηγοριών.  

2. Συνιστώνται Κλιµάκια Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες. Για τις Περιφέρειες τα 
κλιµάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και 
∆Ε του ∆ηµοσίου, των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των 
∆ιευθύνσεων Τουρισµού της οικείας Περιφέρειας και των ∆ήµων.  

Για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθήνας Πειραιά, τα κλιµάκια 
απαρτίζονται από υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού, 
άλλους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, του Ελληνικού Οργανισµού 



Τουρισµού, των ∆ήµων και της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
των ίδιων ως άνω κατηγοριών.  

3. α) Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες τηρούνται τα 
αντίστοιχα µητρώα µελών των κλιµακίων που καταρτίζονται κάθε 
δύο έτη µε πρόταση των φορέων που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.  

Η θητεία όσων µετέχουν στα κλιµάκια είναι [Αρχή Τροποποίησης] 
τριετής – ΑΝΤΙΚ. ΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 
3557/07, ΦΕΚ-100 Α’   [Τέλος Τροποποίησης] , µετά την πάροδο της 
οποίας λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται παράταση αυτής.  

Νέος διορισµός επιτρέπεται να γίνει µόνο µετά την πάροδο [Αρχή 
Τροποποίησης] ενός έτους – ΑΝΤΙΚ. ΛΕΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13α ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’   [Τέλος Τροποποίησης]  
από τη λήξη της προηγούµενης θητείας.  

Η συγκρότηση των κλιµακίων γίνεται από αυτούς που 
περιλαµβάνονται στα µητρώα µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
ή του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας, κατά περίπτωση.  

[Αρχή Τροποποίησης] 

Η συµµετοχή στα ανωτέρω κλιµάκια δεν µπορεί να υπερβαίνει, κατ’ 
ανώτατο όριο, τις τέσσερις (4) ηµέρες ανά ηµερολογιακό µήνα – 
ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7Α ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ. 13β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’   [Τέλος 
Τροποποίησης] 

β) Έργο των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου 
Εµπορίου (πλανόδιου και στάσιµου) είναι η διενέργεια επιτόπιων 
ελέγχων των λαϊκών αγορών και του Υπαίθριου Εµπορίου 
(πλανόδιου και στάσιµου) για την τήρηση των διατάξεων του 
παρόντος νόµου και ιδίως: για την κατοχή άδειας πώλησης, την 
αυθαίρετη αλλαγή χώρου άσκησης της δραστηριότητας, την τήρηση 
ωραρίου, την αυτοπρόσωπη προσέλευση, την τοποθέτηση ζυγού σε 
εµφανές σηµείο, την τήρηση όρων καθαριότητας, την ύπαρξη του 
προβλεπόµενου από το άρθρο 7γ του παρόντος τριπλοτύπου δελτίου 
αποστολής, καθώς και την ύπαρξη τιµολογίων εν γένει και λοιπών 
παραστατικών, την τοποθέτηση πινακίδων µε τις ενδείξεις της τιµής 
πώλησης, της ποιότητας του προϊόντος, της προέλευσης ή της 
αναγραφής αναληθούς προέλευσης και του αριθµού της άδειας και 
του ονόµατος του κατόχου αυτής.  

γ) Έργο των Κλιµακίων Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς είναι η 
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων για την ποιότητα των προσφερόµενων 
υπηρεσιών, την ύπαρξη τιµολογίων και εν γένει λοιπών 



παραστατικών προµήθειας των προς πώληση αγαθών και προϊόντων, 
τις τιµές πώλησης προϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε τουρίστες, 
την κανονικότητα και συχνότητα των δροµολογίων των µέσων 
µαζικής µεταφοράς κατά τους µήνες της τουριστικής αιχµής, της 
τήρησης των κανόνων υγιεινής στις τουριστικές επιχειρήσεις και 
στους κοινόχρηστους δηµοτικούς και δηµόσιους χώρους, για την 
άγρα πελατών, τον εντοπισµό περιπτώσεων αισχροκέρδειας και 
περιπτώσεων αθέµιτου ανταγωνισµού, καθ΄όλη τη διάρκεια του 
έτους, σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα 
δωµάτια, κάµπινγκ), σε χώρους µαζικής σίτισης, εστίασης και 
διασκέδασης (µπαρ, καφετέριες, καφενεία, εστιατόρια), σε χώρους 
αεροδροµίων, λιµανιών, µεθοριακών σταθµών, σιδηροδροµικών 
σταθµών, καθώς και σε επιχειρήσεις πώλησης αγαθών πρώτης 
ανάγκης (περίπτερα, µίνι-µάρκετ) σε τουριστικές περιοχές.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθµίζονται θέµατα 
σχετικά µε την οργάνωση των κλιµακίων, τον τρόπο λειτουργίας 
τους, το συντονισµό της δράσης τους, το χρόνο απασχόλησης των 
υπαλλήλων, τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων και κάθε 
άλλο σχετικό θέµα.  

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών 
και Ανάπτυξης καθορίζεται η αµοιβή των µελών των Κλιµακίων 
Ελέγχου Λαϊκών Αγορών Υπαίθριου Εµπορίου και των µελών των 
Κλιµακίων Ελέγχου Τουριστικής Αγοράς. 

[Αρχή Τροποποίησης] 

6. Αν κατά τον έλεγχο που διενεργούν τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών 
Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου διαπιστώνεται ότι, µε την Πράξη 
Βεβαίωσης Παράβασης, επιβλήθηκαν χρηµατικά πρόστιµα καθ' 
υπέρβαση αρµοδιότητας ή δεν αξιολογήθηκαν προηγουµένως 
στοιχεία και έγγραφα του ελεγχοµένου τα οποία κρίνονται επαρκή 
για τη διαπίστωση της µη τέλεσης παράβασης, ο ελεγχόµενος 
µπορεί, µε αίτησή του προς την αρµόδια Τριµελή Επιτροπή που 
ορίζεται µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, να ζητήσει τον 
επανέλεγχο της υπόθεσής του και τη µη βεβαίωση του προστίµου 
από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.. Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται το 
αργότερο εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση 
της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής. 
Στη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και σε 
κάθε Περιφέρεια της χώρας συγκροτούνται, µε αποφάσεις του 
Υπουργού Ανάπτυξης και των Γενικών Γραµµατέων των οικείων 
Περιφερειών, αντίστοιχα, Τριµελείς Επιτροπές, οι οποίες 
αποτελούνται από υπαλλήλους µε βαθµό Α΄ των ανωτέρω 
υπηρεσιών. Οι Επιτροπές αυτές αποφαίνονται επί των 
υποβαλλόµενων αιτήσεων το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από 
την υποβολή τους – ΠΡΟΣΘ. ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡ. 6 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7Α ΜΕ ΤΗΝ 



ΠΑΡ. 1δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3419/05, ΦΕΚ-297 Α’   [Τέλος 
Τροποποίησης]    - ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7α ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ 
Ν. 3190/03, ΦΕΚ-249 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

  

  

[Αρχή Τροποποίησης] 

Άρθρο 7β  

[Αρχή Τροποποίησης] 

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 προϋπολο-
γισµό 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.  

[Αρχή Τροποποίησης] 

Στον ίδιο ειδικό κωδικό µπορεί να µεταφέρονται κονδύλια και από 
άλλους κωδικούς της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας για την αµοιβή 
των µελών των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου 
Εµπορίου Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς – ΠΡΟΣΘ. Ε∆ΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΗΣ ΥΠΟΠΕΡ. α ΤΗΣ ΠΕΡ. α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7β ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1ε ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3419/05, ΦΕΚ-297 Α’   [Τέλος Τροποποίησης]  

β) για την αµοιβή των µελών των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγο-
ρών 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. Αθη-
νών - Πειραιώς.  

[Αρχή Τροποποίησης] 

Στον ίδιο κωδικό µπορεί να µεταφέρονται κονδύλια και από κωδικούς 
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου για την αµοιβή των µελών των 
Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου 



(Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) της παρούσας υποπερίπτωσης. Η ρύθµιση του 
προηγούµενου εδαφίου ισχύει αναδροµικά από 19.8.2005 – ΠΡΟΣΘ. 
Ε∆ΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΠΕΡ. β ΤΗΣ 
ΠΕΡ. α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7Β ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80 ΤΟΥ Ν. 
3604/07, ΦΕΚ-189 Α/8-8-07 [Τέλος Τροποποίησης] 

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 – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7Β ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 
ΤΟΥ Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] 

β) Τα έσοδα από τα εισπραττόµενα πρόστιµα από τα Κλιµάκια 
Ελέγχου της Τουριστικής Αγοράς αποτελούν έσοδα του Κρατικού 
Προϋπολογισµού και διατίθενται µέσω ειδικού κωδικού που 
εγγράφεται στον Προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική 
Γραµµατεία Τουρισµού για την αµοιβή των µελών των Κλιµακίων 
Ελέγχου Τουριστικής Αγοράς - ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7Β ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3190/03, ΦΕΚ-249 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

  

  

[Αρχή Τροποποίησης] 

Άρθρο 7γ  

[Αρχή Τροποποίησης] 

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 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 – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 7Γ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α΄ [Τέλος 
Τροποποίησης] 

2. Επιβάλλεται η έκδοση τριπλότυπου δελτίου αποστολής ή 
τριπλότυπου δελτίου αποστολής τιµολογίου, ή η λήψη και ύπαρξη 
αντιτύπων των στοιχείων αυτών για τη διακίνηση [Αρχή 
Τροποποίησης] πρωτογενών προϊόντων γης, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται και τα άνθη, καθώς και προϊόντων αλιείας και 
ιχθυοκαλλιέργειας – ΑΝΤΙΚ. ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] προς και 
από τις λαϊκές αγορές από τους παραγωγούς ή επαγγελµατίες, καθώς 
και η έκδοσή του από κάθε τρίτο που πωλεί [Αρχή Τροποποίησης] τα 
ανωτέρω προϊόντα  – ΑΝΤΙΚ. ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] σε πωλητές 
λαϊκών αγορών.  

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι λεπτοµέρειες 
έκδοσης του δελτίου ή της λήψης και της ύπαρξης αντιτύπων του, 
εκτός από εκείνες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. 
(Π.∆. 186/1992), οι αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτοµέρεια  - ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7γ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 
ΤΟΥ Ν. 3190/03, ΦΕΚ-249 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

  

  

[Αρχή Τροποποίησης] 



Άρθρο 7δ  

Για την επίτευξη µεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσµατικότερου 
έλεγχου κατά την εµπορία και διακίνηση των οπωροκηπευτικών και 
αλιευτικών προϊόντων εγχώριας παραγωγής, από τον παραγωγό 
µέχρι τον καταναλωτή, ως προς την τιµή αγοράς, την ποιότητα, την 
ποσότητα και την προέλευση του προϊόντος και την άµεση συσχέτιση 
των αναγκαίων παραστατικών, θεσπίζεται η υποχρέωση αναγραφής 
πληρέστερων στοιχείων που κρίνονται αναγκαία για τη διασφάλιση 
της διαφάνειας αυτής στα προβλεπόµενα παραστατικά, τόσο επί των 
σχετικών δελτίων αποστολής οπωροκηπευτικών και αλιευτικών 
προϊόντων όσο και επί των τιµολογίων αγοραπωλησίας αυτών και, 
ακόµη, καθιερώνονται ενδείξεις σήµανσης επί της συσκευασίας 
αυτών. Με αγορανοµική διάταξη του Υπουργού Ανάπτυξης 
ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε την παραπάνω πληρέστερη 
αναγραφή των στοιχείων, πέραν των δεδοµένων που απαιτούνται 
από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.∆.186/1992), 
επί των δελτίων αποστολής και τιµολογίων αγοραπωλησίας 
οπωροκηπευτικών και αλιευτικών προϊόντων και για την αναγραφή 
ενδείξεων σήµανσης επί της συσκευασίας του είδους - ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 7δ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3190/03, ΦΕΚ-249 Α’ [Τέλος 
Τροποποίησης] 

  

  

[Αρχή Τροποποίησης] 

Άρθρο 7ε  

Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας συνιστάται 
Επιτροπή, µε τον ίδιο ως πρόεδρο, που εδρεύει στην έδρα της κάθε 
περιφέρειας και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο: α) κάθε 
υπηρεσίας των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (τοµέας 
εµπορίου), β) της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., γ) της τοπικής ένωσης δήµων και 
κοινοτήτων του κάθε νοµού, δ) κάθε επιµελητηρίου των νοµών 
αυτής, ε) της πανελλήνιας οµοσπονδίας επαγγελµατιών πωλητών 
λαϊκών αγορών, στ) της πανελλαδικής οµοσπονδίας παραγωγών 
πωλητών λαϊκών αγορών, ζ) κάθε εµπορικού συλλόγου των 
πρωτευουσών των νοµών και η) του αντιπροσωπευτικότερου 
σωµατείου µικροπωλητών του κάθε νοµού.  

Έργο της Επιτροπής είναι: α) η παρακολούθηση της τήρησης της 
νοµοθεσίας του υπαίθριου εµπορίου και των λαϊκών αγορών και η 
εισήγηση στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορου µέτρου για την 
αποτελεσµατικότερη οργάνωση και την εύρυθµη λειτουργία τους, β) 
η εισήγηση στο Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας της πραγµατοποίησης 



σχετικών ερευνών, σεµιναρίων και διαφηµιστικών ενεργειών και γ) η 
εισήγηση για τον καθορισµό του προβλεπόµενου ηµερήσιου 
χρηµατικού δικαιώµατος που καταβάλλουν οι πωλητές των λαϊκών 
αγορών, επαγγελµατίες και παραγωγοί, κατά περιφέρεια.  

Η Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον κάθε τέσσερις 
µήνες και υποβάλλει τις αποφάσεις της στον Υπουργό Ανάπτυξης  - 
ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7ε ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 3190/03, ΦΕΚ-
249 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

  

  

[Αρχή Τροποποίησης] 

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 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, 

[Αρχή Τροποποίησης] 

ι) χορηγεί στους [Αρχή Τροποποίησης] επαγγελµατίες – 
∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΩΣ ΑΝΩ ΛΕΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 80 ΤΟΥ 
Ν. 3604/07, ΦΕΚ-189 Α/8-8-07  [Τέλος Τροποποίησης] πωλητές 
λαϊκών αγορών δάνεια, µε όρους ευνοϊκότερους από τους εκάστοτε 
ισχύοντες στην τραπεζική αγορά, µε σκοπό τον εκσυγχρονισµό του 
εξοπλισµού που απαιτείται για την άσκηση της δραστηριότητάς τους 
στις λαϊκές αγορές  - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΕΡ. ι ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
7ΣΤ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 15 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’  
[Τέλος Τροποποίησης] 

4. [Αρχή Τροποποίησης] Στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - 
Πειραιά συνιστώνται δύο (2) θέσεις επιστηµονικών συνεργατών του 
Προέδρου, οι οποίοι προσλαµβάνονται, µετά από πρόταση αυτού, µε 
απόφαση του ∆.Σ. του ανωτέρω Οργανισµού, για χρόνο ίσο µε το 
χρόνο της θητείας του Προέδρου – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ 
ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 16 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 
3557/07, ΦΕΚ-100 Α’   [Τέλος Τροποποίησης] 

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, [Αρχή Τροποποίησης] που εκδίδεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’ ) – 
∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΦΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 17 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 
3557/07, ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] , 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 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’) – ΠΡΟΣΘ. 
ΑΡΘΡΟΥ 7ΣΤ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α’  [Τέλος 
Τροποποίησης] 

  

  

Άρθρο 8 :  

Προστίθεται παράγραφος µε αριθµό 6 στο άρθρο 6 του Ν. 2286/95 
"Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων" - 
ΦΕΚ-19 Α' ως εξής: 

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου 
συγκροτούνται Επιτροπή Προµηθειών και Μόνιµες Επιτροπές 
Εµπειρογνωµόνων στη Γενική ∆ιεύθυνση Κρατικών Προµηθειών. 

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι αρµοδιότητες, ο αριθµός και 
οι ιδιότητες των µελών, η λειτουργία των επιτροπών, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια». 

  

  

[Αρχή Τροποποίησης]  

Άρθρο 8α  

1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία 
«Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης», που εποπτεύεται από 
τον Υπουργό Ανάπτυξης, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και η δικαιοδοσία 
του εκτείνεται στην περιφέρεια της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Θεσσαλονίκης. Σκοπός του Οργανισµού είναι η µέριµνα για την 
εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών που εµπίπτουν στη 
δικαιοδοσία του, η πρόταση για την ίδρυση νέων λαϊκών αγορών, η 
διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την επωφελέστερη για 
τον καταναλωτή λειτουργία τους, καθώς και η τήρηση και σωστή 



εφαρµογή των εκάστοτε λαµβανόµενων µέτρων για την προστασία 
των αγροτικών προϊόντων και την εξασφάλιση επαρκούς ελέγχου 
των όρων λειτουργίας τους.  

[Αρχή Τροποποίησης] 

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 Πρόεδρό 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 που ορίζονται [Αρχή Τροποποίησης] στην παρ. 3 – 



ΑΝΤΙΚ. ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 18 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, 
ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος Τροποποίησης] του άρθρου 7στ’. 

[Αρχή Τροποποίησης] 

Στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης συνιστώνται δύο (2) 
θέσεις επιστηµονικών συνεργατών του Προέδρου, οι οποίοι 
προσλαµβάνονται µετά από πρόταση αυτού, µε απόφαση του ∆.Σ. 
του ανωτέρω Οργανισµού, για χρόνο ίσο µε το χρόνο της θητείας 
του Προέδρου – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ β 
ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8Α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 19 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ 
Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α   [Τέλος Τροποποίησης] 

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 Θεσ-
σαλονίκης. 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, [Αρχή Τροποποίησης] που εκδίδεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 – ∆ΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η 
ΦΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 20 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 
Α  [Τέλος Τροποποίησης] , 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 του ν. 1023/1980 – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
8Α ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 9 ΤΟΥ Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α’  [Τέλος 
Τροποποίησης] 

3.α. Οι υπηρεσίες του Οργανισµού αποτελούν ∆ιεύθυνση, στην οποία 
συνιστώνται είκοσι πέντε θέσεις τακτικού προσωπικού, που 
κατανέµονται, κατά κατηγορία, ως εξής:  

Κατηγορία ΠΕ  

κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός Οικονοµικός  

κλάδος ΠΕ Πληροφορικής  

Κατηγορία ΤΕ  

κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικός  

Κατηγορία ∆Ε  

κλάδος ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων  

κλάδος ∆Ε προσωπικού Η/Υ  

κλάδος ∆Ε τεχνικός  

Κατηγορία ΥΕ  

κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας.  

β. Η πλήρωση των θέσεων µόνιµου προσωπικού γίνεται µε διορισµό 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και µε µετάταξη 
προσωπικού από το ∆ηµόσιο και από Ν.Π.∆.∆..  

Η πλήρωση των θέσεων γίνεται κατά πρώτο λόγο µε µετάταξη µετά 
από πρόσκληση του Υπουργού Ανάπτυξης προς τους υπαλλήλους και 
το λοιπό προσωπικό του ∆ηµοσίου ή των Ν.Π.∆.∆. για δήλωση 
ενδιαφέροντος προσφοράς των υπηρεσιών τους στον Οργανισµό 
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή η οριζόµενη από αυτό Επιτροπή αξιολογεί 
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των ενδιαφεροµένων και την 
εµπειρία τους σε θέµατα αρµοδιότητας του Οργανισµού Λαϊκών 



Αγορών Θεσσαλονίκης και προβαίνει, ανάλογα µε τις ανάγκες του 
Οργανισµού σε ειδικότητες, στην επιλογή τους.  

Κατά την πρώτη τριετία από την ίδρυση του Οργανισµού οι ανάγκες 
του µπορεί να καλύπτονται και µε αποσπάσεις υπαλλήλων.  

Οι µετατάξεις και οι αποσπάσεις προσωπικού στον Οργανισµό Λαϊκών 
Αγορών Θεσσαλονίκης διενεργούνται µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, κατά παρέκκλιση 
από κάθε άλλη διάταξη νόµου.  

Κατά τη µετάταξη προηγούνται οι ήδη αποσπασµένοι υπάλληλοι.  

Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής [Αρχή Τροποποίησης] και 
µπορεί να παραταθεί µία µόνο φορά για ίσο χρόνο – ΠΡΟΣΘ. 
ΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΒ∆ΟΜΟΥ Ε∆ΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3β ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 8Α ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-
100 Α  [Τέλος Τροποποίησης]  

Οι αποσπασµένοι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου µπορούν 
στην περίπτωση που δεν υπηρετούν µόνιµοι υπάλληλοι, µε τα ίδια 
προσόντα, να καταλαµβάνουν και θέσεις προϊσταµένων οργανικών 
µονάδων του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.  

Ο χρόνος της απόσπασης αυτών θεωρείται ως προς όλες τις έννοµες 
συνέπειες ότι διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία οι εν λόγω 
υπάλληλοι αποσπάσθηκαν.  

γ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται η 
διάρθρωση των Υπηρεσιών του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών 
Θεσσαλονίκης, οι αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης και των Τµηµάτων, 
καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.  

4. Πόροι του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης είναι το 
τέλος από τους πωλητές, επαγγελµατίες και παραγωγούς, που 
προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.  

Οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29 Α΄) για τον 
Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς εφαρµόζονται ανάλογα 
και για τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Κατά την 
έναρξη λειτουργίας του ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης 
δύναται να επιχορηγηθεί εφάπαξ από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης   - ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8α ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 
3190/03, ΦΕΚ-249 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 



  

  

[Αρχή Τροποποίησης] 

Άρθρο 8β  

Με απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης επιτρέπεται να χορηγείται άδεια σε πλωτά µέσα που 
κινούνται στις φυσικές και τεχνητές λίµνες, καθώς και στους 
πλωτούς ποταµούς για την άσκηση τουριστικών και συγκοινωνιακών 
πλόων. Με την άδεια καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για 
την εκτέλεση των πλόων που αφορούν:  

Α. Προκειµένου για συγκοινωνιακούς πλόες:  

α) στον καθορισµό δροµολογίων,  

β) στον καθορισµό ανώτατης τιµολόγησης (ναύλος),  

γ) στο όριο αποµάκρυνσης λόγω ηλικίας του πλοίου από τα 
δροµολόγια και  

δ) στη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας.  

Β. Προκειµένου για τουριστικούς πλόες:  

α) στη χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας και  

β) σε περιορισµούς που τυχόν επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες 
περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής εκτέλεσης των πλόων.  

Η παραπάνω απόφαση λαµβάνεται µετά από γνώµη της αρµόδιας 
Επιτροπής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που συγκροτείται µε 
απόφαση του Νοµάρχη και αποτελείται από:  

α) το Νοµάρχη, ως πρόεδρο,  

β) έναν υπάλληλο των υπηρεσιών Γεωργίας, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και Εµπορίου της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπο του Ε.Ο.Τ. και του τυχόν υπάρχοντος 
φορέα ∆ιαχείρισης Λιµνών και του τοπικού Σωµατείου Λεµβούχων, 
ως µέλη.  

Γ. Χρέη γραµµατέα θα εκτελεί υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  



Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και ∆ηµόσιας Τάξης καθορίζεται η 
διαδικασία και τα όργανα ελέγχου και επιβολής προστίµων από 300 
µέχρι 30.000 ευρώ στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος 
άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέµα  - ΠΡΟΣΘ. ΝΕΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8β ΜΕ 
ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 3190/03, ΦΕΚ-249 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

  

  

Άρθρο 9 :  

1.   Με αποφάσεις του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας δύναται να απονέµονται στις βιοµηχανικές και 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις βραβεία σχετικά µε: 

α)   την ποιότητα προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών,  

β)   την καινοτοµία προϊόντων και παραγωγικών διαδικασιών,  

γ)   την ευελιξία µονάδων παραγωγής,  

δ)   µεθόδους παραγωγής και προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.  

2.   Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία 
απονοµής των βραβείων, ως και κάθε σχετική λεπτοµέρεια και 
συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Επιτροπή Βραβείων, 
η οποία γνωµοδοτεί στον Υπουργό για την επιλογή των 
επιχειρήσεων, στις οποίες θα απονέµονται τα βραβεία της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Με όµοια απόφαση 
καθορίζεται ο κανονισµός λειτουργίας της Επιτροπής. Η Επιτροπή 
Βραβείων, για την υποστήριξη του έργου της, δύναται, εφόσον το 
κρίνει απαραίτητο, να ορίζει εξωτερικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι 
θα γνωµοδοτούν επί των θεµάτων που τους ανατίθενται.  

Με απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
δύναται να καθορίζονται τα προσόντα των εµπειρογνωµόνων, ο 
ανώτατος αριθµός αναθέσεων και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.  

3.   Στα µέλη της Επιτροπής Βραβείων, κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων των άρθρων 18 του Ν. 1505/84 και 8 του Ν. 1810/88, και 
στους εξωτερικούς εµπειρογνώµονες καταβάλλεται αποζηµίωση, που 
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Οικονοµικών.  

4.   Τα βραβεία συνίστανται και σε χρηµατική αµοιβή, το ύψος της 



οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας, δυνάµενο να αναπροσαρµόζεται µε όµοια 
απόφαση.  

5.   Οι δαπάνες που προβλέπονται µε το παρόν άρθρο βαρύνουν το 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.   

(Με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2741/99, ΦΕΚ-199 Α’ 
ορίζεται ότι : “Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2323/1995 
<Υπαίθριο εµπόριο και άλλες διατάξεις> εφαρµόζονται αναλογικά και 
στις εµπορικές επιχειρήσεις”). 

  

  

[Αρχή Τροποποίησης] 

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 [Αρχή 
Τροποποίησης] και στο νοµό Χαλκιδικής – ΠΡΟΣΘ. ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ. Γ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 3468/06, ΦΕΚ-129 Α’  [Τέλος 
Τροποποίησης]  ανεξάρτητα από την απόσταση του καταστήµατος 
από δήµο ή κοινότητα και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστηµα 
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, [Αρχή 
Τροποποίησης] Λήµνος – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΛΕΞΗ «ΛΗΜΝΟΣ» ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡ. 1στ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν. 3419/05, ΦΕΚ-297 Α’    
[Τέλος Τροποποίησης], Σάµος, Σύρος, Ζάκυνθος, Κεφαλλονιά 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 [Αρχή 
Τροποποίησης] δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) – ΑΝΤΙΚ. ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΡ. 21 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3557/07, ΦΕΚ-100 Α’  [Τέλος 
Τροποποίησης] 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) µετρά 
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. Για 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 εισοδήµατός 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 αίτησής 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) ηµερών, 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 – ΑΝΤΙΚ. 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν. 3377/05, ΦΕΚ-202 Α’. 
ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ Ν. 2741/99  [Τέλος Τροποποίησης]   

  

  

  

Άρθρο 11 :  

1.   Αντικαθίσταται το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 
33 του Ν. 703/77, ΦΕΚ-278 Α', ως εξής: 

«Από το διορισµό των µελών και τη συγκρότηση της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού και µέχρι την έναρξη λειτουργίας και την οργάνωση 
της Γραµµατείας της, η Επιτροπή Ανταγωνισµού εξυπηρετείται από 
προσωπικό που αποσπάται σε αυτή, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών 
διατάξεων, µε κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας της 
Κυβέρνησης, του Υπουργού Εµπορίου και του αρµόδιου κατά 
περίπτωση υπουργού». 

2.   Τροποποιείται το εδάφιο 2β της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
2296/95, ΦΕΚ-43 Α', ως εξής: 

«β) ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον µία 
επιχείρηση, ή µία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άµεσα ή 
έµµεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τµηµάτων µιας ή περισσότερων 
άλλων επιχειρήσεων». 



3.   Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του Ν. 703/77, 
ΦΕΚ-278 Α', ως εξής:  

«1. Σε καταγγελία για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 
παρ.1 και 2 και 2α δικαιούται κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο». 

  

  

  

Άρθρο 12 :  

1. Για την άµεση στέγαση των σεισµοπλήκτων των νοµών Γρεβενών 
και Κοζάνης, που επλήγησαν από το σεισµό της 13ης Μαίου 1995, 
µπορεί η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 'Εργων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων να αναλάβει την 
κατασκευή οικιών συµβατικής κατασκευής ή προκατασκευασµένων, 
θεωρουµένων των έργων αυτών ως δηµόσιο έργο.  

Η κατασκευή των ανωτέρω οικιών γίνεται σε ιδιόκτητα οικόπεδα των 
σεισµοπλήκτων ή σε δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, 
που παραχωρούνται ως οικόπεδα στους σεισµόπληκτους.  

Οι σεισµόπληκτοι που επιθυµούν τη στέγασή τους µε τον ανωτέρω 
τρόπο πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες να 
δηλώνουν ρητά και ανέκλητα, χωρίς όρους και προϋποθέσεις την 
επιλογή τους αυτή µέσα σε προθεσµία που ορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων 'Εργων. Τυχόν 
υποβληθείσες σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις είναι έγκυρες.  

Οι οικείες αυτές είναι εµβαδού πενήντα (50) τ.µ. για οικογένειες 
µέχρι τρία (3) ακόµα και εξήντα (60) τ.µ. για οικογένειες µε τέσσερα 
(4) και άνω άτοµα.  

Κάθε σεισµόπληκτος δικαιούται µία µόνο προκατασκευασµένη ή 
συµβατική οικία. Για τις άλλες πληγείσες οικοδοµές ή συµβατική 
οικία. Για τις άλλες πληγείσες οικοδοµές ιδιοκτησίας του (οικίες, 
καταστήµατα, βοηθητικοί χώροι κλπ.) µπορεί να χορηγείται άτοκο 
δάνειο χωρίς κρατική αρωγή. Αποκλειστικό δικαίωµα στις ανωτέρω 
οικίες έχουν οι σεισµόπληκτοι που ήταν  µόνιµοι κάτοικοι στις 
πληγείσες από το σεισµό περιοχές και χρησιµοποιούσαν την 
καταστραφείσα οικεία τους ως µόνιµη κατοικία.  

Η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης των οικιών αυτών 
καλύπτεται από τις πιστώσεις ενάριθµου έργου προγράµµατος 
δηµοσίων επενδύσεων και παρέχεται ως δωρεάν κρατική αρωγή 



στους σεισµόπληκτους.  

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων 'Εργων µπορεί να ρυθµίζονται λεπτοµέρειες και σχετικά 
θέµατα για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.  

2.   ∆ιοικητικές πράξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν και συµβάσεις 
που καταρτίστηκαν µέχρι της ισχύος του παρόντος άρθρου, για την 
εκπλήρωση του προβλεπόµενου στην προηγούµενη παράγραφο 
σκοπού, θεωρούνται νόµιµες από της εκδόσεώς τους.   

  

(Με το άρθρο 15 του Ν. 2576/98, ΦΕΚ- 25 Α' ορίζεται ότι : "Οι 
διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2323/95 (ΦΕΚ-145 Α') έχουν 
ανάλογη εφαρµογή και για τη στεγαστική αποκατάσταση ειδικών 
κατηγοριών σεισµοπλήκτων της Επαρχίας Κόνιτσας που επλήγησαν 
από τους σεισµούς της 26.7.96. Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις των ειδικών κατηγοριών σεισµοπλήκτων για τους 
οποίους θα έχουν εφαρµογή οι ανωτέρω διατάξεις και ρυθµίζονται 
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της διάταξης αυτής").   

  

  

  

Άρθρο 13 :  

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επί 
µέρους διατάξεις.   

  

Παραγγέλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους.   


