ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995.
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
"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.
"Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη
διάρκεια της συναλλαγής."
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 της αρμόδιας αρχής όπου κατοικεί ο ενδιαφερόμενος.
Οι άδειες άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου διακρίνονται: α) σε άδεια τύπου Α', η οποία
ισχύει για την πώληση πρωτογενών προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα άνθη),
αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε όλη τη χώρα και β) σε άδεια τύπου Β' η οποία ισχύει για την
πώληση των λοιπών προϊόντων στην περιφέρεια μόνο της αρμόδιας αρχής που τη χορηγεί".
άρθρο 29 παρ.4 Ν.3377/2005, ΦΕΚ Α 202/19.8.2005:
" Οι πωλητές λευκών ειδών, εφόσον για την εμπορική τους δραστηριότητα χρησιμοποιούσαν,
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, όχημα χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών ως κινητό κατάστημα, εξαιρούνται από τον περιορισμό που
ορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995, όπως
αντικαθίσταται με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου".
παρ.1 του άρθρου 2 του Π∆ 254/2005(ΦΕΚ Α' 307):
"Για την λειτουργία των κινητών καντινών που ασκούν υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, απαιτείται
κατοχή άδειας, που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005."
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) της ομοσπονδίας επαγγελματιών και βιοτεχνών του νομού,
γ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών του νομού, που καθορίζεται με
απόφαση του νομάρχη,
δ) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού και
ε) 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.
παρ.2 του άρθρου 2 του Π∆ 254/2005 (ΦΕΚ Α' 307):
"Για την λειτουργία των κινητών καντινών, σε συγκεκριμένο χώρο, μη σταθερά συνδεμένων με
το έδαφος, που ασκούν υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, απαιτείται η κατοχή άδειας, που
προβλέπεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν. 3377/2005."
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).
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των
εκατόν πενήντα (150).
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) της ομοσπονδίας επαγγελματιών βιοτεχνών της περιοχής,
γ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών της περιοχής, που καθορίζεται με
απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας,
δ) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,

ε) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για
παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και
στ) 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) της ομοσπονδίας επαγγελματιών βιοτεχνών της περιοχής,
γ) του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου μικροπωλητών, που καθορίζεται με απόφαση του
αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ορίζει, ως εκπρόσωπο του, πρόσωπο το οποίο
δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη περιοχή,
δ) της εθνικής συνομοσπονδίας ατόμων με ειδικές ανάγκες,
ε) των αρμόδιων εφοριών αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, όταν πρόκειται για
παρακείμενους αρχαιολογικούς χώρους και
στ) 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.
Οι διαθέσιμες, ανά κατηγορία άδειες χορηγούνται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου
∆ημοτικού Συμβουλίου, σε ανέργους και δικαιούχους άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων,
κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3844/2010 (Α'63). Αν ο αριθμός των
αιτούντων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων αδειών, εφαρμόζεται το άρθρο 13 του ν.
3844/2010.
Από τις χορηγούμενες σε ανέργους άδειες ικανοποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα
πρόσωπα των κατωτέρω κατηγοριών:
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 (Α' 82),
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,
ζ. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα
δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
η. μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και
άτομα υπό απεξάρτηση, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και έχουν υποβάλει
αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.»

2 άρθρο 14 Ν.4038/2012, ΦΕΚ Α 14/2.2.2012:
∆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),
(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.
"ζ) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα
δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας".
Οι υπόλοιπες άδειες που απομένουν αδιάθετες χορηγούνται με κλήρωση, η οποία διενεργείται
μεταξύ των ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά
περίπτωση.
Κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθμός των προσώπων που υπέβαλαν αίτηση και έχουν
προτεραιότητα, υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που αναλογούν στη συγκεκριμένη
κατηγορία προσώπων.
Επίσης, κλήρωση διενεργείται και για τον καθορισμό κάθε συγκεκριμένης θέσης όπου
πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται δημοσίως, την ίδια ημέρα. Στις κληρώσεις που
διενεργούνται από τις Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης παρίσταται υπάλληλος της
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης με Βαθμό Α' ή ομοιόβαθμος
υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας, στις κληρώσεις που διενεργούνται από τις υπόλοιπες
Ν.Α. της χώρας παρίσταται υπάλληλος της οικείας Περιφέρειας με βαθμό Α' και στις
κληρώσεις που διενεργούνται από τους δήμους και τις κοινότητες παρίσταται υπάλληλος της
οικείας Ν.Α. με βαθμό Α'. Αν δεν εξαντλείται ο αριθμός των προς διάθεση αδειών, οι άδειες
που μένουν αδιάθετες χορηγούνται μόνο με την τήρηση της διαδικασίας της παραγράφου
αυτής, κατά το επόμενο έτος.
Αν ο αριθμός των αιτήσεων που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου είναι
μικρότερος από τον αριθμό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις και
διενεργείται κλήρωση μόνο για τη συγκεκριμένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια.
"Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ)
και (ε), εξαιρούνται από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης
όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας. Επίσης, από τη διαδικασία της
κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των οποίων η άδεια πρόκειται να ανανεωθεί, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 254/2005 (ΦΕΚ 307 Α')."
10. Με απόφαση των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων, ύστερα από γνώμη των φορέων
που αναφέρονται στην παράγραφο 7 ή της επιτροπής που προβλέπεται στην παράγραφο 8,
κατά περίπτωση, καθορίζονται τα προϊόντα που πωλούνται, ως παραδοσιακά, στις
περιφέρειες των οικείων δήμων και κοινοτήτων.

11. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης, ανανέωσης, ανάκλησης και
τροποποίησης των αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου, πλανόδιου και στάσιμου, οι
προϋποθέσεις αναπλήρωσης των κατόχων των αδειών αυτών από συγγενικά πρόσωπα,
άσκησης, από τα πρόσωπα αυτά, εμπορικής δραστηριότητας, η διαδικασία διαπίστωσης της
συνδρομής των κριτηρίων στα πρόσωπα των κατηγοριών που αναφέρονται στην παράγραφο
9 και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
12. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημόσιων Έργων, Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης,
καθορίζονται οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση
των αδειών άσκησης δραστηριότητας υπαίθριου εμπορίου με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή
εκπαιδευτικό αντικείμενο, οι δικαιούχοι των αδειών αυτών, ο χρόνος ισχύος τους, η
αναπλήρωση των κατόχων τους από συγγενικά πρόσωπα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Για
τη χωροθέτηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, από τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος των
οποίων επηρεάζεται η λειτουργία, η φυσιογνωμία και η ταυτότητα της πόλης, απαιτείται
σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ημόσιων Έργων."
παρ.1 άρθρ.1:
"1. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου ή πλανόδιου) χορηγούνται μόνο σε
φυσικά πρόσωπα. Κατ΄ εξαίρεση, εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις σχετικές με ψυχαγωγικά
παιχνίδια, (λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο και άλλες παρεμφερείς
δραστηριότητες) οι σχετικές άδειες μπορούν να χορηγούνται σε νομικά πρόσωπα, εφόσον οι
απαιτούμενες προϋποθέσεις, συντρέχουν στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου τους.
∆ικαίωμα απόκτησης αδείας υπαιθρίου εμπορίου έχουν πρόσωπα, που ούτε τα ίδια ούτε οι
σύζυγοι, τα τέκνα ή οι γονείς αυτών, ασκούν με οποιαδήποτε μορφή παρεμφερή
δραστηριότητα στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης ομοειδούς ως προς το αντικείμενο με
την υπαίθρια δραστηριότητα του δικαιούχου. Κατά τα λοιπά ισχύει η παράγραφος 5 του
άρθρου 1 του Ν. 2323/1995".

"Άρθρο 2
"1. Για τη συμμετοχή σε υπαίθριες αγορές, δηλαδή σε εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται
με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, σε παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και
ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο, σε πασχαλινές και σε χριστουγεννιάτικες
αγορές, απαιτείται άδεια. Η ισχύς των αδειών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις
εμποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών εορτών τις πέντε (5) συναπτές ημέρες,
για τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το
χρόνο τις επτά (7) συναπτές ημέρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές ημέρες
και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκαπέντε (15) συναπτές ημέρες.
Οι άδειες χορηγούνται:
α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες
αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και
ε) "σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας".
"Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των
ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό, το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, κατά περίπτωση,
κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες κληρώνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%)
στους ενδιαφερομένους των περιπτώσεων α), β), γ) και δ) του προηγούμενου εδαφίου και
κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στους ενδιαφερομένους της περίπτωσης ε) του

προηγούμενου εδαφίου". ∆ημόσια κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα
τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τα ανωτέρω.
Στη συνέχεια οι άδειες συμμετοχής εκδίδονται με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο δημοτικού
ή κοινοτικού συμβουλίου και ισχύουν για συγκεκριμένο χώρο και θέση. Κατ' εξαίρεση, για τη
συμμετοχή στις ως άνω υπαίθριες 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 επιτρέπεται 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 τον/τη
σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των αδειών, υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια
άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
Το ∆ημόσιο, δήμοι ή κοινότητες και εκκλησιαστικές αρχές δεν επιτρέπεται να εκμισθώνουν ή
να παραχωρούν κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία των
προαναφερόμενων αγορών σε πρόσωπα που δεν κατέχουν άδεια κατά την παρούσα
παράγραφο.
Με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου νομαρχιακού, δημοτικού ή κοινοτικού
συμβουλίου καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται στις εμποροπανηγύρεις
θρησκευτικές ή επετειακές. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα είδη που επιτρέπεται να
πωλούνται στις πασχαλινές και χριστουγεννιάτικες αγορές, τα οποία πρέπει να δικαιολογούν
το χαρακτήρα της συγκεκριμένης αγοράς, όπως χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά στολίδια και
είδη διακόσμησης, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές κάρτες, χριστουγεννιάτικα δέντρα,
πασχαλινά αυγά, μπαλόνια, υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες κλπ.."
"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) μία κυριακάτικη αγορά στο δημοτικό διαμέρισμα ∆οξάτου του ∆ήμου ∆οξάτου της Ν.Α.
∆ράμας και μία στην περιοχή Σχιστό του ∆ήμου Περάματος της Ν.Α. Πειραιά."
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 είσπραξης 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 απόφαση του να αποδεχθεί ή να απορρίψει,
στο σύνολο 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.
"4. Για τη συμμετοχή σε κυριακάτικες αγορές απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται:
α) σε επαγγελματίες εμπόρους που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες

αγορές (υπαίθριοι πωλητές),
β) σε κατόχους άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές,
γ) σε κατόχους άδειας πωλητή λαϊκών αγορών
δ) σε όσους κατέχουν άδεια άσκησης υπαίθριου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου και
ε) "σε λοιπούς, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας"
"Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με δημόσια κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των
ενδιαφερομένων από το νομαρχιακό συμβούλιο κατά την οποία οι διαθέσιμες άδειες
κληρώνονται κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) στους ενδιαφερομένους των
περιπτώσεων α), β), γ) και δ) του προηγούμενου εδαφίου και κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) στους ενδιαφερομένους της περίπτωσης ε) του προηγούμενου εδαφίου". ∆ημόσια
κλήρωση διενεργείται και για τη θέση στην οποία θα τοποθετηθεί ο κάθε αδειοδοτούμενος,
κατά τα ανωτέρω.
Οι χορηγούμενες άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η
εκμίσθωση και η παραχώρηση της χρήσης τους ή η άσκηση, από τρίτα πρόσωπα, των
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από τη σύζυγο και τα
τέκνα των κατόχων των αδειών υπό τον όρο ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης
υπαίθριου εμπορίου."
άρθρο 16 παρ.3 Ν.4013/2011,ΦΕΚ Α 204/15.9.2011:
"3. Οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά του ∆ήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 (Α' 145), ακόμη κι αν αυτή δεν ανανεώθηκε,
μπορούν να συμμετέχουν στην κυριακάτικη αγορά, εφόσον καταβάλλουν στο ∆ήμο τα
αναλογούντα τέλη από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της άδειας τους έως την ημερομηνία
ανανέωσης αυτής ή της έκδοσης νέας. Τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για συμμετοχή στην
εν λόγω αγορά μετά τη λήξη της άδειας διαγράφονται και αν έχουν καταβληθεί
επιστρέφονται".
5. Ο έλεγχος της παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου διενεργείται από τα
όργανα που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5.
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.
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."

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 μαρινών του Ε.Ο.Τ., χορηγούνται από τις
υπηρεσίες αυτές, "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" 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. 2520/1940 "Περί Υγειονομικών ∆ιατάξεων" (ΦΕΚ 243
Α') και από την Α1β/8577/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 526 Β'), όπως συμπληρώθηκε με
την Υ1β/5628/1994 (ΦΕΚ 760 Β'), επί μόνιμα αγκυροβολημένων πλοίων ή άλλως πλωτών
ναυπηγημάτων ή επί θαλασσοπλοούντων πλοίων, χορηγούνται από τις οικείες λιμενικές

αρχές, ενώ οι ίδιες άδειες στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των αναφερόμενων
στην προηγούμενη παράγραφο υπηρεσιών χορηγούνται από τις υπηρεσίες αυτές.
3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών των προηγούμενων 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.
παρ.9 άρθρ.38 Ν.3105/2003,ΦΕΚ Α 29:
"9. Η αρμοδιότητα του Ε.Ο.Τ. που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν.
2323/1995 καταργείται".
"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".
2. Η άδεια που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 1 επιτρέπεται να παρέχεται μόνο
επί δύο έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού).

"Άρθρο 5



Βλ. την υπ΄αριθ. Α2-1149 (ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004) "Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο
επιβολής των διοικητικών προστίμων των άρθρων 5 και 7 του Ν. 2323/1995, όπως
αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003)".
Βλ. την υπ΄αριθ. Α2-1151 (ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004),"Ρύθμιση θεμάτων για την
οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου
Εμπορίου".

-------------------------"1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανομικό Κώδικα (ν.δ.
136/1946, ΦΕΚ 298 Α') για τις παρακάτω παραβάσεις, επιβάλλεται μόνο η διοικητική κύρωση
του προστίμου, ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,
β) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη
τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις
ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη
αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον

αριθμό της άδειας και το όνομα του κατόχου της, πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, για
καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις και
γ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται
από τις κείμενες διατάξεις, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
2. Για τις παραβάσεις που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, με απόφαση της αρχής που
χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες
(5.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Η απόφαση του
προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία
βεβαίωσης της παράβασης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Σε περίπτωση που διαπραχθούν περισσότερες από τρεις παραβάσεις, το πρόστιμο
διπλασιάζεται και η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλεί, προσωρινά ή οριστικά, την άδεια.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται αμέσως, μετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου αυτού."
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 "από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης και των κατά
τόπους αρμόδιων Ν.Α." 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.

παρ.4 άρθρ.12 Ν.3074/2002,ΦΕΚ Α 296/4.12.2002:
"4. 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".


Βλ. την υπ΄Αριθ. Α2-1149 (ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004) "Ρυθμίσεις σχετικά με τον τρόπο
επιβολής των διοικητικών προστίμων των άρθρων 5 και 7 του Ν. 2323/1995, όπως
αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003)".



Βλ. την υπ΄Αριθ. Α2-1151 (ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004), "Ρύθμιση θεμάτων για την
οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου
Εμπορίου".

άρθρο 63 παρ.2 εδ. β και γ΄ Ν.3801/2009,ΦΕΚ Α 163/4.9.2009:
β. Πρόστιμα του άρθρου 5 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α), καθώς και οφειλές από τέλη
κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α'), τα οποία έχουν
βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, μπορεί να ρυθμισθούν και να
καταβληθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου μειωμένα κατά 70%
και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
γ. Ποσά που έχουν καταβληθεί για τις υπό ρύθμιση διαφορές δεν συμψηφίζονται ούτε
δημιουργούν απαίτηση επιστροφής.

Άρθρο 6
1. Από την ισχύ του παρόντος νόμου καταργούνται:
α. Το άρθρο 30 και η παράγραφος 5 του άρθρου 31 του ν. 2000/1991 (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.
"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.
*** Η άνω νέα παρ.3 προστέθηκε και η υπάρχουσα παρ.3 αναριθμήθηκε σε παρ.4 με την
παρ.2 άρθρ.5 Ν.3190/2003,ΦΕΚ Α 249/30.10.2003
4. 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.).

"Άρθρο 7
1. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μπορεί με από φάση 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 "πρόταση του οικείου δήμου, στην οποία καθορίζεται ο ακριβής χώρος
λειτουργίας της αγοράς και ο ανώτατος αριθμός των αδειών που θα χορηγηθούν και..." 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:
"α) της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων,"
β) του οικείου Επιμελητηρίου,
γ) της υπηρεσίας Τροχαίας,
δ) της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού,
ε) της υπηρεσίας Πολεοδομίας,
στ) της Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου Επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών της οικείας
Ν.Α. και
ζ) της Ομοσπονδίας ή του Συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της οικείας Ν.Α..
"Το νομαρχιακό συμβούλιο μπορεί, με την απόφαση του, να αποδεχθεί ή να απορρίψει στο
σύνολο της την υποβαλλόμενη πρόταση. Αν η πρόταση αυτή απορριφθεί, ο δήμος μπορεί να
επανέλθει με νέα τροποποιημένη πρόταση."
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
πιστώσεων του προϋπολογισμού των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών. Εντός τριάντα (30)
ημερών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή συντάσσει
πίνακα στον οποίο αναγράφονται, σύμφωνα με το είδος και την κατηγορία των προϊόντων, οι
ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις τους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις χορήγησης
της αντίστοιχης, κατά την προκήρυξη, άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Ο
πίνακας τοιχοκολλάται 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."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.."
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 άσκηση της, για λόγους νομικούς και
οικονομικούς, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας.
"η) μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα
δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας".
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, (με απόφαση της
αρχής που εκδίδει τη συγκεκριμένη άδεια,) οι ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:

α) πρόστιμο τριακοσίων (300) μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα
και τη συχνότητα της παράβασης, "με απόφαση των φορέων της παραγράφου 11"
β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας. Αν διαπραχθούν περισσότερες από τρεις (3)
παραβάσεις, το πρόστιμο διπλασιάζεται και η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλεί, προσωρινά
ή οριστικά, την άδεια. Η απόφαση με την οποία επιβάλλεται πρόστιμο ή ανακαλείται η άδεια
εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία βεβαίωσης της
σχετικής παράβασης.
"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."
άρθρο 52 παρ.7 Ν.3959/2011,ΦΕΚ Α 93/20.4.2011:
"Η ένσταση που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995
(Α' 145) κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις της ίδιας
παραγράφου, για παραβάσεις που τελούνται στην Περιφέρεια Αττικής (πρώην Περιφέρεια της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιά), ασκείται ενώπιον του οικείου Περιφερειάρχη.
10. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται με τις διατάξεις του
Αγορανομικού Κώδικα για τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλονται μόνο η διοικητική κύρωση
του προστίμου, ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,
β) για έλλειψη του τριπλότυπου δελτίου αποστολής, κατά το άρθρο 7α, καθώς και τιμολογίων,
εν γένει, και λοιπών παραστατικών, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ,
γ) για μη τήρηση όρων καθαριότητας, μη τήρηση ωραρίου, αυθαίρετη κατάληψη θέσης ή
αλλαγή αγοράς, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη
τοποθέτηση πινακίδων για κάθε πωλούμενο προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της
ποιότητας ή της προέλευσης αυτού, καθώς και η αναγραφή αναληθούς προέλευσης του
προϊόντος, μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό άδειας και το όνομα του κατόχου
αυτής και χρήση βοηθητικού προσώπου, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος,
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ, για καθεμία από τις παραβάσεις αυτές.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται αμέσως μετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα, που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5, εισπράττονται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε., ν.δ.
356/1974, ΦΕΚ 90 Α) και διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β.
Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 5 εφαρμόζονται ανάλογα και στα πρόστιμα του παρόντος
άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής των
προστίμων, καθώς και η αναπροσαρμογή τους, ανάλογα με τις επικρατούσες, κάθε φορά,
οικονομικές συνθήκες.
11. Την ευθύνη της τήρησης των διατάξεων του νόμου αυτού έχουν:
"α) στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στην περιφέρεια αρμοδιότητας των
Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά και Θεσσαλονίκης 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."
β) στους χώρους των λαϊκών αγορών που λειτουργούν στις περιφέρειες των υπόλοιπων Ν.Α.,
"και στους χώρους των αγορών του άρθρου 2"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 "6", η
ανανέωση, η προσωρινή και οριστική ανάκληση, η μεταβίβαση και η αναθεώρηση των
επαγγελματικών αδειών, η συγκρότηση, γενικώς, επιτροπών και επιτροπών Ελέγχου της
λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των παραγωγών αγροτικών προϊόντων στους τόπους
παραγωγής, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται με αποφάσεις των ∆.Σ. των
Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του ν. 1470/1938, η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και κάθε
αναγκαία λεπτομέρεια."
ΒΛ. και Π∆ 58/2005 " Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας λαϊκών αγορών" ΦΕΚ Α
87/8.4.2005.
άρθρο 8 Π∆ 58/2005,ΦΕΚ Α 87/8.4.2005:
"1. Ο έλεγχος των λαϊκών αγορών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2323/1995
(άρθρο 7, παρ. 8 και άρθρο 7α, όπως αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν με τις διατάξεις του
Ν. 3190/2003, άρθρα 6 και 7).
2. Πέραν των προβλεπομένων, από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 του Ν. 2323/1995,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 3190/2003, κυρώσεων, και των
προβλεπομένων από τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικος κυρώσεων, επιβάλλονται με
αποφάσεις των οργάνων που χορήγησαν την άδεια και οι παρακάτω κυρώσεις:
α) χρηματικό πρόστιμο από ευρώ 100 μέχρι ευρώ 300 το οποίο εισπράττεται για λογαριασμό
του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά ή Θεσσαλονίκης ή των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων κατά περίπτωση
β) αναστολή της άδειας
γ) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας
δ) αλλαγή της λαϊκής αγοράς.
3. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν ο πωλητής διαταράσσει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, την λειτουργία της αγοράς
β) όταν καθ' οιονδήποτε τρόπο παρακωλύει το έργο των οργάνων ελέγχου.
γ) όταν εκδίδει πλαστά ή εικονικά τιμολόγια ή δελτία αποστολής
Ειδικότερα:
α) Ανακαλείται η άδεια στους επαγγελματίες πωλητές που απουσιάζουν από την εργασία τους
αδικαιολόγητα ή καθυστερούν την καταβολή ή τον διακανονισμό των προς τους
ασφαλιστικούς τους οργανισμούς εισφορών πέραν του διμήνου.
Η άδεια τους επαναχορηγείται, εφόσον τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και
προσκομίσουν βεβαίωση της οικείας ∆.Ο.Υ. ότι δεν έχουν διακόψει την εργασία τους, ή
αντίγραφο φορολογικής δήλωσης καθώς και απόδειξη καταβολής τυχόν επιβληθέντος
προστίμου.
Η εν λόγω απόφαση ανάκλησης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και οι συνέπειές της
επέρχονται μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της.
β) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παραπάνω απόφαση ο επαγγελματίας πωλητής
για κάθε ημέρα προσέλευσης καταβάλλει πρόστιμο 100 Ευρώ μετά από απόφαση του
αρμόδιου οργάνου κατά περίπτωση.
γ) Το ίδιο ως άνω πρόστιμο καταβάλει και ο παραγωγός όταν:

προσέρχεται στη λαϊκή αγορά μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από τη λήξη της αδείας
του ή την διάθεση προϊόντων μετά την εξάντληση των δηλωθέντων ποσοτήτων στερείται
κάρτας προσέλευσης.
δ) Η ψευδής δήλωση εκ μέρους του παραγωγού, που αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
των κτημάτων ή την παραχθείσα, κατεχόμενη και διατιθέμενη απ' αυτόν ποσότητα,
συνεπάγεται την ανάκληση της αδείας και τη μη επαναχορήγηση στον ίδιο και σε μέλος της
οικογενείας του, επί ένα τουλάχιστον έτος. Επί πλέον στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλεται και
πρόστιμο που ανέρχεται στο ποσό των 300 Ευρώ.
ε) Στους υπότροπους πωλητές, δηλαδή σε εκείνους που σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών έχει ανακληθεί η άδεια, τουλάχιστον, δύο φορές ή έχει επιβληθεί πρόστιμο
περισσότερο από μία φορά, δύναται να επιβληθεί πρόστιμο μεγαλύτερο του αναφερόμενου
στην παράγραφο 3 εδάφιο δ του παρόντος άρθρου, ή να γίνει αλλαγή αγοράς".

"Άρθρο 7α
«1. Συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (πλανόδιου και
στάσιμου) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στις Περιφέρειες.
α) Κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, νοούνται τα
κλιμάκια ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου κατά
τα οριζόμενα στο ν. 3728/2008 (Α' 258) και η ελεγκτική τους αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την
Ελληνική Επικράτεια ασκούμενη παραλλήλως και ανεξάρτητα από τα κλιμάκια που έχουν
συσταθεί και λειτουργούν στις Περιφέρειες.
β) Για τις Περιφέρειες τα κλιμάκια απαρτίζονται από υπαλλήλους των Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και
∆Ε του ∆ημοσίου, των οικείων Περιφερειών, των λοιπών Ν.Π.∆.∆. της οικείας Περιφέρειας και
των ∆ήμων. Τα κλιμάκια των Περιφερειών συνεργάζονται στενά με το Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ελεγκτικού έργου
και το συντονισμό της δράσης τους στο πλαίσιο χάραξης εθνικής πολιτικής ελέγχων. Προς το
σκοπό αυτόν, οι Περιφέρειες συνδράμουν το Υπουργείο, μετά από γραπτό αίτημα του Γενικού
Γραμματέα Εμπορίου, είτε με τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων είτε με τη διάθεση ελεγκτών
των κλιμακίων.
Επιπλέον, οι Περιφέρειες ενημερώνουν το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη δράση των κλιμακίων που έχουν συσταθεί και
λειτουργούν σε αυτές, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που καθορίζεται με την
απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4.»
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): αα) Για τα κλιμάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
εφαρμόζονται οι διαδικασίες συγκρότησης των κλιμακίων ελέγχου της Υπηρεσίας Εποπτείας
Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (ν. 3728/2008, Α' 258).
ββ) Για τα κλιμάκια των Περιφερειών, τηρούνται στις Περιφέρειες τα αντίστοιχα μητρώα μελών
των κλιμακίων που καταρτίζονται κάθε δύο έτη με πρόταση των φορέων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1. Η συγκρότηση των κλιμακίων στις Περιφέρειες γίνεται με απόφαση του
αρμόδιου Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης μπορεί, με απόφαση του, να μεταβιβάζει την
αρμοδιότητα συγκρότησης των κλιμακίων στον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
Η θητεία όσων μετέχουν στα κλιμάκια της παρούσας υποπερίπτωσης είναι τριετής. Με την
πάροδο της τριετίας η θητεία λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται παράταση αυτής. Νέος
διορισμός επιτρέπεται να γίνει μόνο μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της
προηγούμενης θητείας.»

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 κατοxή 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.
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.
«Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η συχνότητα ενημέρωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από τις Περιφέρειες, κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 1, καθώς και τα κοινοποιούμενα στοιχεία όπως, ενδεικτικά ο αριθμός
των διενεργούμενων ελέγχων, ο τόπος ελέγχου, ο αριθμός των παραβάσεων, το είδος των
παραβάσεων και οι επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις.»
Βλ.την υπ΄Αριθ. Α2-1151 (ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004), "Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και
λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου".
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.
"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."
ΒΛ. και Π∆ 58/2005 " Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας λαϊκών αγορών" ΦΕΚ Α
87/8.4.2005.

άρθρo 11 Ν.3323/2005,με τις παρ.1 και 2 του οποίου ορίζεται ότι:
"1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, ΦΕΚ
265 Α'), κάθε είδους εμπορεύματα που διακινούνται στην αγορά με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς αυτός που τα διαθέτει να κατέχει την απαιτούμενη άδεια πωλητή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α) ή συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων τα
οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά ή κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α), κατάσχονται και καταστρέφονται ή
διατίθενται σε νομικά πρόσωπα που εκπληρώνουν κοινωφελείς σκοπούς και σε ευαγή
ιδρύματα.
2. Η κατάσχεση των προϊόντων επιβάλλεται από τα Κλιμάκια Ελέγχου του άρθρου 7α του ν.
2323/1995 ή από τα όργανα της ∆ημοτικής Αστυνομίας ή από τα όργανα της Υπηρεσίας
Ειδικού Ελέγχου".

Άρθρο 7β
«α) αα) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και
Υπαίθριου Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σύμφωνα
με το άρθρο 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και το άρθρο 7, αποτελούν έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισμού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που εγγράφεται στον
προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
ββ) Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τη ∆ημοτική Αστυνομία για τις παραβάσεις του
άρθρου 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και του άρθρου 7, εισπράττονται σύμφωνα με τις
διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των ∆ήμων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό
κωδικό του οικείου ∆ήμου στον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβαση.
γγ) Τα υπόλοιπα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 5, πλην της παραγράφου
6 αυτού και το άρθρο 7, εκτός αυτών που προβλέπονται στις παραπάνω υποπεριπτώσεις αα'
και ββ', αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που
εγγράφεται στον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας στην οποία διαπιστώθηκε και
βεβαιώθηκε η παράβαση.
Από τα έσοδα όλων των ανωτέρω υποπεριπτώσεων καλύπτονται δαπάνες για τυχόν αμοιβές
υπερωριακής απασχόλησης των μελών των ανωτέρω κλιμακίων, οι οποίες χορηγούνται με
τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 4024/2011 (Α' 226), καθώς και για τυχόν έξοδα
μετακίνησης για τις ανάγκες διενέργειας των ελέγχων.»
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.

Άρθρο 7γ
"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."
2. Επιβάλλεται η έκδοση τριπλότυπου δελτίου αποστολής ή τριπλότυπου δελτίου αποστολής
τιμολογίου, ή η λήψη και ύπαρξη αντιτύπων των στοιχείων αυτών για τη διακίνηση
"πρωτογενών προϊόντων γης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα άνθη, καθώς και
προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας" προς και από τις λαϊκές αγορές από τους
παραγωγούς ή επαγγελματίες, καθώς και η έκδοσή του από κάθε τρίτο που πωλεί "τα
ανωτέρω προϊόντα" 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.
Βλ.την υπ΄αριθ. Α2-1147 (ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004)"Καθιέρωση τριπλοτύπου ∆ελτίου
Αποστολής ή τριπλοτύπου ∆ελτίου Αποστολής - Τιμολογίου κατά την διακίνηση
οπωρολαχανικών και αλιευτικών προϊόντων προς και από τις Λαϊκές Αγορές και άλλες περί
του θέματος ρυθμίσεις, κατά τις επιταγές της παραγρ. 2 του άρθρου 7γ του Ν. 2323/1995,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003)".

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 συ σκευασίας του είδους.

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,
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
"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 ι' της προηγούμενης παραγράφου και ως αντιπρόεδρος, ο
προϊστάμενος της ∆ιεύθυνσης Τιμών, Τροφίμων και Ποτών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στο
∆.Σ. συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος της ∆ιεύθυνσης του
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από
τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη σύγκληση, την απαρτία, την
ψηφοφορία, την αναπλήρωση των μελών και γενικά τη λειτουργία αυτού.
3. Το ∆.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) δίδει τις γενικές κατευθύνσεις και ασκεί έλεγχο επί των εργασιών του Οργανισμού,
β) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική
οργάνωση και λειτουργία των αγορών,
γ) αποφασίζει για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού,

δ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές λαϊκών αγορών, σε περιπτώσεις
παραβάσεων των κείμενων διατάξεων,
ε) αποφασίζει για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και ελέγχου των λαϊκών αγορών,
στ) αναθέτει στις υπηρεσίες του Οργανισμού την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπου κρίνει
τούτο σκόπιμο,
ζ) αποφασίζει για την πραγματοποίηση ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και
επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη
των στόχων του,
η) γνωμοδοτεί για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων αδειών επαγγελματιών
πωλητών λαϊκών αγορών,
θ) συντάσσει, τροποποιεί και υποβάλλει, για έγκριση, στον Υπουργό Ανάπτυξης τον ετήσιο
προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό,
"ι) χορηγεί στους (επαγγελματίες) 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 δραστηριότητας τους στις λαϊκές αγορές."
4. "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."
Οι αποδοχές των επιστημονικών συνεργατών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, (που
εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α') καθορίζεται
η αμοιβή του προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά.
6. Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά αποτελούνται από
επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων
επενδύσεων, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες που
αποδέχεται ο Οργανισμός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς
λογαριασμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων
και έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
Ελληνικών ή ∆ιεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του ∆.Σ. του
οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά και το ημερήσιο δικαίωμα που προβλέπεται στο
άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α)."

Άρθρο 8
Στο άρθρο 6 του ν. 2286/1995 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών
θεμάτων" (ΦΕΚ 19 Α') προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6, 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."
Βλ. και Π∆ 85/2004," Οργάνωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης" ΦΕΚ Α 66/2.3.2004.

«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.
"2.α) Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διοικείται από δεκαπενταμελές ∆ιοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:
(1) έναν υπάλληλο με βαθμό Α' κατηγορίας ΠΕ, της ∆ιεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Νομάρχη,
(2) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, που
προτείνεται από αυτόν,
(3) έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης ∆ήμων και Κοινοτήτων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης,
που ορίζεται από τον Πρόεδρο της,
(4) έναν εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, που
προτείνεται από την ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ,
(5) δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής
Μακεδονίας, που ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην πόλη της
Θεσσαλονίκης,
(6) δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, που ασκούν την επαγγελματική τους
δραστηριότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης,
(7) έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών που προτείνεται από το Εθνικό Συμβούλιο
Καταναλωτών Ελλάδος,
(8) έναν υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Νομάρχη,
(9) τρία πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
(10) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον
Νομάρχη,
(11) έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), που ορίζεται από
αυτόν.
β) Το ∆.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ασκεί τις αρμοδιότητες που
ορίζονται "στην παράγραφο 3" του άρθρου 7στ.
"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."
Οι αποδοχές των επιστημονικών συνεργατών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.
γ) Η θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος του ∆.Σ. ένα από τα πρόσωπα που
ορίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εισηγητή, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, ο προϊστάμενος της ∆ιεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του
Προέδρου του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη
σύγκληση, την απαρτία, την ψηφοφορία, την αναπλήρωση των μελών και γενικά τη λειτουργία
αυτού.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, (που
εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3205/2003), καθορίζεται η αμοιβή
του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
δ) Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αποτελούνται από επιχορηγήσεις
του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, δάνεια που
συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισμός,
τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου
Ανάπτυξης, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή
∆ιεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του ∆.Σ του Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και το ημερήσιο δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 17 του
ν. 1023/1980".
3.α. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού αποτελούν ∆ιεύθυνση, στην οποία συνιστώνται είκοσι
πέντε θέσεις τακτικού προσωπικού, που κατανέμονται, κατά κατηγορία, ως εξής:







Κατηγορία ΠΕ
o κλάδος ΠΕ ∆ιοικητικός Οικονομικός
o κλάδος ΠΕ Πληροφορικής
Κατηγορία ΤΕ
o κλάδος ΤΕ ∆ιοικητικός
Κατηγορία ∆Ε
o ∆Ε τεχνικός
Κατηγορία ΥΕ
o κλάδος ΥΕ προσωπικού καθαριότητας.

«3β. 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 Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προς τους
υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό του ∆ημοσίου και των Ν.Π.∆.∆., για δήλωση
ενδιαφέροντος προσφοράς των υπηρεσιών τους στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης.»
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. "και μπορεί να
παραταθεί μία μόνο φορά για ίσο χρόνο.".
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.
Με τις παρ.2 και 3 άρθρου 7 του αυτού νόμου ορίζεται ότι:
"2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μέσα
σε τέσσερις μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθορίζονται τα σχετικά με τη
λειτουργία των λαϊκών αγορών για όλη την επικράτεια, τα προϊόντα που διατίθενται, τα
επαγγέλματα, η ισχύς των αδειών των πωλητών, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
σε φυσικά η νομικά πρόσωπα, τη μεταβίβαση, την προσωρινή ή οριστική ανάκληση, τη μη
χρήση και αναθεώρηση των αδειών πωλητών, για την κατανομή των θέσεων, για την επιβολή
κυρώσεων, για τη συγκρότηση επιτροπών ιδίως ελέγχου λαϊκών αγορών και ελέγχου
παραγωγών αγροτικών προϊόντων στους τόπους παραγωγής και για κάθε άλλο θέμα που
αναφέρεται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τους πωλητές τους.
3. Το Ταμείο Λαϊκών Αγορών Αθηνών Πειραιώς μετονομάζεται σε Οργανισμό Λαϊκών Αγορών
Αθήνας Πειραιά και έχουν επ' αυτού εφαρμογή και οι διατάξεις του Ν. 2323/ 1995, όπως
τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο που είναι διορισμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2323/1995
εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι τη λήξη της θητείας του. Στα επόμενα διοικητικά
συμβούλια οι εκπρόσωποι που αναφέρονται με αριθμό 5 και 6 στην παράγραφο 2α του
άρθρου 8α προτείνονται και οι δύο στη μεν περίπτωση 5 από την Πανελλαδική Ομοσπονδία
Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, στη δε περίπτωση 6
από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών".

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».

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.
1505/1984 και 8 του ν. 1810/1988, 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.

"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 όταν η συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος είναι:
α) πάνω από 1.500 τ.μ. στα νησιά Ρόδος και Κέρκυρα "και στο νομό Χαλκιδικής" 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, (Λήμνος) Σάμος, Σύρος, Ζάκυνθος,
Κεφαλονιά και Λευκάδα,
γ) πάνω από 200 τ.μ. στα υπόλοιπα νησιά της χώρας,
δ) πάνω από 2.500 τ.μ. σε δήμους με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες
(100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι
(20) χιλιόμετρα από το κέντρο των δήμων,
ε) πάνω από 1.500 τ.μ., σε δήμους με πληθυσμό "δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)"
μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται
μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα από το κέντρο των δήμων.
Το πληθυσμιακό όριο υπολογίζεται σύμφωνα με την τελευταία, κάθε φορά,
απογραφή.
∆εν απαιτείται άδεια της παρούσας παραγράφου για την ίδρυση καταστημάτων,
οποιασδήποτε επιφάνειας, στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς, με εξαίρεση τα νησιά
της, της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, της Νομαρχίας ∆υτικής Αττικής και στα όρια του
∆ήμου Θεσσαλονίκης και Εχεδώρου.
2. Στην επιφάνεια του καταστήματος δεν υπολογίζονται οι χώροι στάθμευσης των οχημάτων
των πελατών και οι υπαίθριοι χώροι, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται ως χώροι υποβοηθητικοί
της εμπορικής δραστηριότητας. Η μίσθωση ή οποιασδήποτε μορφής παραχώρηση χρήσης
χώρου εντός καταστήματος σε άλλη επιχείρηση, δεν επηρεάζει τον υπολογισμό της συνολικής
επιφάνειας αυτού.
3. Η άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1 απαιτείται και για την ίδρυση δεύτερου ή
περισσότερων καταστημάτων λιανικού εμπορίου, μέσα στα όρια του αυτού δήμου, από την
ίδια επιχείρηση ή από επιχειρήσεις που ελέγχονται από αυτήν, εφόσον τα καταστήματα
απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από εκατό (100) μέτρα και το άθροισμα της επιφάνειας τους
υπερβαίνει τα όρια που, κατά περίπτωση, ορίζονται στην παράγραφο 1.
4. Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει την άδεια που προβλέπεται στην παράγραφο 1,
υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή. Η αίτηση συνοδεύεται από:
(α) τοπογραφικό διάγραμμα, που απεικονίζει την ωφέλιμη επιφάνεια και τους αποθηκευτικούς
και λοιπούς βοηθητικούς χώρους του υπό ίδρυση καταστήματος,
(β) σχέδιο κάτοψης των κτισμάτων και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και αρχιτεκτονικά
σχέδια της οικοδομής και
[ (γ) πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη, το περιεχόμενο της οποίας πρέπει να καλύπτει τις
απαιτήσεις των κριτηρίων της επόμενης παραγράφου. ]
5. Για την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται υπόψη,
ιδίως:
γ) Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και, ιδίως,
η εναρμόνιση του όγκου και του τύπου της μονάδας προς το φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον της περιοχής, η ύπαρξη οδικού δικτύου και λοιπών έργων υποδομής και η
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις μετακινήσεις.
Η συνδρομή των προϋποθέσεων που θέτουν τα ανωτέρω κριτήρια αξιολογείται με βάση τα
στοιχεία που διαθέτει ή μπορεί να συγκεντρώσει η αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τα
στοιχεία που προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας.

Στοιχεία πέραν των ανωτέρω και των όσων οφείλει να διαθέτει η αρμόδια Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση, μπορεί να ζητηθούν από τον ενδιαφερόμενο, εγγράφως, μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του.
Για την έκδοση της άδειας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται υποχρεωτικά
υπόψη, κατά τα λοιπά, τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά και πολεοδομικά σχέδια της περιοχής και
τυχόν εγκεκριμένες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τηρούνται οι διατάξεις της
κείμενης πολεοδομικής νομοθεσίας.
Τα καταστήματα του άρθρου αυτού που ιδρύονται, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
πρέπει να διαθέτουν τους αναγκαίους χώρους για τη στάθμευση των οχημάτων των πελατών
και την εκφόρτωση των εμπορευμάτων, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις.
6. Η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου, κατά την παράγραφο 1, πρέπει να είναι ειδικά
αιτιολογημένη και εκδίδεται υποχρεωτικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πενήντα (50)
ημερών από την υποβολή της αίτησης, η οποία, μετά την άπρακτη πάροδο της παραπάνω
προθεσμίας λογίζεται ότι γίνεται δεκτή. Η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου υπόκειται σε
ειδική διοικητική προσφυγή που ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον του
Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15)
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.
άρθρο 3, παρ. 4 της ΥΑ Κ1-164/17.1.2011:
"4. Η αποκλειστική προθεσμία έκδοσης της απόφασης του αρμοδίου οργάνου της παρ. 6 του
άρθρου 10 τροποποιείται σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης."
7. Η παραβίαση των όρων της άδειας που χορηγείται κατά την παράγραφο 1 συνεπάγεται τις
εξής διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από την αρχή που εκδίδει την άδεια:
(α) πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,
(β) προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας, ανάλογα με τη βαρύτητα και
συχνότητα της παράβασης.
Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελούν πόρο της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης."

Άρθρο 11
1. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α'), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν.2296/1995 (ΦΕΚ 43 Α'), αντικαθίσταται 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 του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουργού
Εμπορίου και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού."

2. Το εδάφιο 2β της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2296/1995 (ΦΕΚ 43 Α') τροποποιείται 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. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 του ν. 703/1977 (ΦΕΚ 278 Α') τροποποιείται ως εξής:
"1. Σε καταγγελία για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 και2 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 Μαΐου 1995, μπορεί η Γενική Γραμματεία ∆ημοσίων
'Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων 'Έργων 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, που
παραχωρούνται ως οικόπεδα στους σεισμόπληκτους.
Οι σεισμόπληκτοι που επιθυμούν τη στέγασή του με τον ανωτέρω τρόπο πρέπει να
υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες να δηλώνουν ρητά και ανέκκλητα, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις την επιλογή τους αυτή μέσα σε προθεσμία που ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων 'Έργων. Τυχόν υποβληθείσες σχετικές
υπεύθυνες δηλώσεις είναι έγκυρες.
Οι οικίες αυτές είναι εμβαδού πενήντα (50) τ.μ. για οικογένειες μέχρι τρία (3) άτομα 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 ιδιοκτησίας του (οικίες, καταστήματα, βοηθητικοί χώροι κ.λπ.) 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 Έργων 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.
άρθρο 15 του Ν.2576/1998 (Α 25):
"Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α'/13.7.1995) έχουν ανάλογη
εφαρμογή και για τη στεγαστική αποκατάσταση ειδικών κατηγοριών σεισμοπλήκτων της
Επαρχίας Κόνιτσας που επλήγησαν από τους σεισμούς της 26.7.1996. Με απόφαση του

Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημόσιων Έργων 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.
Παραγγέλλομαι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την
εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 1995
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