
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α΄- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡ-

ΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείµενο
Άρθρο 2 Ορισµοί
Άρθρο 3 Μορφές άσκησης υπαίθριου εµπορίου - Πεδίο ε-

φαρµογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 4 Άδειες και βεβαιώσεις δραστηριοποίησης στο

υπαίθριο εµπόριο
Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών και βεβαιώσε-

ων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
Άρθρο 6 Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου
Άρθρο 7 Άδεια επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορί-

ου
Άρθρο 8 Άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη στις αγο-

ρές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 9 Άδεια πωλητή σε αγορά παρασκευής και πώλη-

σης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου
Άρθρο 10 Βεβαίωση δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες

αγορές 
Άρθρο 11 Άδεια και θέση δραστηριοποίησης σε οργανω-

µένες υπαίθριες αγορές και στο στάσιµο εµπόριο
Άρθρο 12 Υποχρέωση έναρξης επιχειρηµατικής δραστη-

ριότητας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΩΝ, ΘΕΣΕΩΝ KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗ-

ΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 13 Χορήγηση αδειών, θέσεων και δικαιωµάτων

δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο κατόπιν έκδοσης
προκήρυξης
Άρθρο 14 Ειδικοί όροι για τη χορήγηση αδειών και θέσε-

ων σε λαϊκές αγορές, σε νέους και υφιστάµενους πωλη-
τές, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης
Άρθρο 15 Όροι συµµετοχής υποψηφίων σε διαδικασία

χορήγησης αδειών, παραχώρησης θέσεων και δικαιωµά-
των δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο µε έκδοση
προκήρυξης
Άρθρο 16 Κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης δραστη-

ριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΠΩ-

ΛΗΣΗ - ΑΠΩΛΕΙΑ - ΑΛΛΑΓΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ - ΔΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 17 Ανανέωση άδειας δραστηριοποίησης πωλητών

στο υπαίθριο εµπόριο
Άρθρο 18 Είδη πώλησης και προσθήκη νέων προϊόντων

πώλησης
Άρθρο 19 Μεταβίβαση άδειας παραγωγού και επαγγελ-

µατία πωλητή - µεταβίβαση θέσεων δραστηριοποίησης πα-
ραγωγού και επαγγελµατία πωλητή - µεταβίβαση δικαιώ-
µατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο
Άρθρο 20 Αµοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης δρα-

στηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο
Άρθρο 21 Αναστολή, παραίτηση και απώλεια θέσης δρα-

στηριοποίησης και δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο
πλανόδιο εµπόριο - Ανάκληση άδειας
Άρθρο 22 Αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή και πρό-

σληψη υπαλλήλων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΣΤ΄, 2 Νοεµβρίου 2021,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αναµόρφωση και εκσυγχρονισµός του ρυθµιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου 
εµπορίου, ρυθµίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου 
δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιµελητηριακή νοµοθεσία, άλλες διατάξεις 

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις



ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄- ΤΕΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ Υ-
ΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 23 Καθορισµός τέλους θέσης και δικαιώµατος

δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο
Άρθρο 24 Απαλλαγή από τα τέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩ-

ΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Άρθρο 25 Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων οργα-

νωµένων αγορών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 26 Αρµόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας των λαϊ-

κών αγορών
Άρθρο 27 Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και κατάργηση

λαϊκών αγορών
Άρθρο 28 Κανονισµός λειτουργίας λαϊκών αγορών
Άρθρο 29 Ηµέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγο-

ρών
Άρθρο 30 Διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας των

λαϊκών αγορών
Άρθρο 31 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές

αγορές
Άρθρο 32 Πρότυπες λαϊκές αγορές
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Άρθρο 33 Βραχυχρόνιες αγορές
Άρθρο 34 Αρµόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας βραχυ-

χρόνιων αγορών
Άρθρο 35 Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και κατάργηση

βραχυχρόνιων αγορών
Άρθρο 36 Διάρκεια λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγο-

ρών
Άρθρο 37 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυ-

χρόνιες αγορές - Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών
σε βραχυχρόνιες αγορές
Άρθρο 38 Κανονισµός λειτουργίας βραχυχρόνιων αγο-

ρών
Άρθρο 39 Κυριακάτικες αγορές
Άρθρο 40 Εµποροπανηγύρεις
Άρθρο 41 Αγορές ρακοσυλλεκτών
Άρθρο 42 Ειδικές θεµατικές αγορές  
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄- ΑΓΟΡΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ-ΚΑΛΛΙΤΕ-

ΧΝΩΝ
Άρθρο 43 Αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 44 Αρµόδιες αρχές - φορείς λειτουργίας αγορών 
χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 45 Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και κατάργηση

αγορών χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 46 Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αγορές

χειροτεχνών-καλλιτεχνών - Διαδικασία απόδοσης θέσεων
πωλητών σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών
Άρθρο 47 Κανονισµός λειτουργίας αγορών χειροτε-

χνών-καλλιτεχνών
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄- ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗ-

ΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
Άρθρο 48 Αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου φα-

γητού και ποτών επί του δρόµου 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄- ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 49 Αρµόδιες αρχές
Άρθρο 50 Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο στάσι-

µο εµπόριο
Άρθρο 51 Θέσεις άσκησης στάσιµου εµπορίου
Άρθρο 52 Χορήγηση άδειας και παραχώρηση θέσης δρα-

στηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο - Διαδικασία και κρι-
τήρια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 53 Αρµόδιες αρχές
Άρθρο 54 Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο πλανό-

διο εµπόριο
Άρθρο 55 Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις δραστηριο-

ποίησης στο πλανόδιο εµπόριο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Υ-

ΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Άρθρο 56 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα «Α-

νοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)
Άρθρο 57 Χρήστες Ο.Π.Σ.Α.Α. - Υποβολή και αυτεπάγ-

γελτη αναζήτηση δικαιολογητικών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄- ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 58 Αρµόδιες αρχές ελέγχου
Άρθρο 59 Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών
Άρθρο 60 Υποχρεώσεις ελεγχόµενων
Άρθρο 61 Διαδικασία ελέγχων
Άρθρο 62 Παραβάσεις και κυρώσεις
Άρθρο 63 Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστί-

µων
Άρθρο 64 Ποινική κύρωση
Άρθρο 65 Διοικητική και δικαστική προστασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις 
Άρθρο 67 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
Άρθρο 68 Καταργούµενες διατάξεις 
ΜΕΡΟΣ Β΄- ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄- ΑΣΚΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-

ΤΗΤΩΝ
Άρθρο 69 Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες
Άρθρο 70 Ωράριο λειτουργίας θεάτρων και κινηµατογρά-

φων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄- ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-

ΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Άρθρο 71  Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δρα-

στηριοτήτων στον τοµέα της εκπαίδευσης - Προσθήκη Κε-
φαλαίου ΛΗ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 72  Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 - Τροποποίη-

ση του Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4442/2016
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 
Άρθρο 73 Επιχορηγήσεις από Επιµελητήρια προς πλη-

γείσες επιχειρήσεις - Τροποποίηση του άρθρου 65 του ν.
4497/2017 
Άρθρο 74 Οδοιπορικά έξοδα, ηµερήσια αποζηµίωση, έ-

ξοδα παράστασης και αµοιβές οµάδων εργασίας και επι-
τροπών - Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 76
του ν. 4497/2017
Άρθρο 75 Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης - Τροποποίηση

του άρθρου 92 του ν. 4497/2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟ-

ΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΠΑ
Άρθρο 76 Πιστώσεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Ε-

πενδύσεων - Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4270/2014
Άρθρο 77 Δηµοσιονοµικές διορθώσεις της προγραµµατι-

κής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 εις βάρος νοµικών προσώ-
πων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν αµιγώς έσο-
δα από επιχορηγήσεις
Άρθρο 78 Δυνατότητα χρηµατοδότησης του κόστους υ-
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περωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων από το ΕΣΠΑ - Τροποποίηση του
άρθρου 48 του ν. 4314/2014 
Άρθρο 79 Σύσταση Μονάδας Προγραµµατισµού, Συντο-

νισµού και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έ-
ξυπνης Εξειδίκευσης - Προσθήκη άρθρου 53Β στον
ν. 4314/2014
Άρθρο 80 Επιλέξιµες από το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυ-

ξης κατηγορίες δαπανών και αποθεµατικό - Τροποποίηση
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 122 του ν. 4635/2019
Άρθρο 81 Συντονισµός και διαχείριση των Ειδικών Προ-

γραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης από τη
Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων
Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) - Τροποποίηση του άρθρου 130
του ν. 4635/2019
Άρθρο 82 Υπηρεσίες Διαχείρισης των Τοµεακών και Πε-

ριφερειακών Προγραµµάτων Ανάπτυξης - Τροποποίηση
του άρθρου 132 του ν. 4635/2019 
Άρθρο 83 Προσδιορισµός του ύψους των πόρων της τε-

χνικής βοήθειας του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης -
Τροποποίηση του άρθρου 134 του ν. 4635/2019
Άρθρο 84 Θέµατα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονι-

σµού και των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ - Τροποποί-
ηση της παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4635/2019
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙ-

ΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 85 Ορισµοί
Άρθρο 86  Εγγραφή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών
Άρθρο 87 Αντικείµενο εργασιών εγκεκριµένων εσωτερι-

κών ελεγκτών
Άρθρο 88 Αµοιβή
Άρθρο 89 Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 90 Υποχρεώσεις εγγεγραµµένων στο Μητρώο ε-

σωτερικών ελεγκτών
Άρθρο 91 Κυρώσεις
Άρθρο 92 Όργανα επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Άρθρο 93 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Άρθρο  94 Διασύνδεση πληροφοριακών συστηµάτων -

Τροποποίηση του άρθρου 57Β του ν. 4314/2014
Άρθρο  95 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες

ΚΤΕΛ Α.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2963/2001
Άρθρο  96 Έκδοση διατακτικών σίτισης  
Άρθρο 97 Επιτρεπόµενες δικαιοπραξίες σε ακίνητα του

δηµοσίου µε αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδοµικές πα-
ραβάσεις - Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 82 του ν. 4495/
2017
Άρθρο 98 Όροι δόµησης εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων

- Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 του
ν. 3982/2011
Άρθρο 99 Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίαν-

σης (ΕΠΕ) στην περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας - Τροποποίη-
ση της παρ. 2 του άρθρου 56Α του ν. 3982/2011
Άρθρο 100 Διαδικασία πληρωµής επιµορφωτικών προ-

γραµµάτων
Άρθρο 101 Καταστατικό της ΜΟΔ Α.Ε. - Τροποποίηση

της περ. ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 
Άρθρο 102 Αρµοδιότητες Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτε-

κτονικής (ΚΕ.Σ.Α.) - Προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 14
του ν. 4495/2017 

Άρθρο 103 Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραµµατείας Έ-
ρευνας και Καινοτοµίας (ΓΓΕΚ) - Τροποποίηση της παρ. 1
του άρθρου 111 του ν. 4623/2019
Άρθρο 104 Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδο-

µένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρο-
νικού Εµπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Α-
γοράς - Τροποποίηση της παρ. 2  του άρθρου 10 του
ν. 4712/2020
Άρθρο 105 Μετασχηµατισµός εταιριών µε αρνητικά ίδια

κεφάλαια
Άρθρο 106 Διαδικασία υποβολής προς έγκριση στο Υ-

πουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων των Τοµεακών και
Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του Εθνικού
Προγράµµατος Ανάπτυξης 2020-2025 - Τροποποίηση της
παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4635/2019
Άρθρο 107 Επιχορήγηση ΟΤΑ β΄ βαθµού για την εξυ-

γίανση επιχειρήσεών τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ζ΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο  108 Καταργούµενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Γ΄ - ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 109 Σύσταση θέσης Συνδέσµου του Υπουργείου

Εθνικής Άµυνας στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ/ΕΕ) για θέµατα ανάπτυξης
δυνατοτήτων και προγραµµάτων στο πλαίσιο της Μόνιµης
Διαρθρωµένης Συνεργασίας της ΕΕ (PESCO) - Προσθήκη
παρ. 19Α στο άρθρο 19 του ν. 2292/1995
Άρθρο 110 Συµβάσεις διοικητικού προσωπικού ΙΔΟΧ

Τµηµάτων Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικής.
Άρθρο 111 Παράταση προθεσµίας για οστρακαλιευτικά

και σπογγαλιευτικά σκάφη - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1
του π.δ. 33/2018 (Α΄ 66)
ΜΕΡΟΣ  Δ΄ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Άρθρο  112 Έναρξη ισχύος 

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείµενο

1. Σκοπός του παρόντος είναι η ρύθµιση των υφιστάµε-
νων µορφών άσκησης οικονοµικής δραστηριότητας στον
χώρο του υπαίθριου εµπορίου, η θέσπιση νέων µορφών υ-
παίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων και η ρύθµιση της
διαδικασίας του ελέγχου συµµόρφωσης των πωλητών υ-
παίθριου εµπορίου. Επιδιώκονται ειδικότερα η βελτίωση
του πλαισίου του  ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σχετικά µε τη ρύθ-
µιση του υπαίθριου εµπορίου, η ψηφιοποίηση των διοικητι-
κών διαδικασιών της λειτουργίας του υπαίθριου εµπορίου
και η εµπέδωση ενός σταθερού και σαφούς πλαισίου επο-
πτείας και ελέγχου της οικείας αγοράς.

2. Αντικείµενο του παρόντος είναι η ρύθµιση των οργα-
νωτικών και των ελεγκτικών αρµοδιοτήτων που αφορούν
στις αγορές του υπαίθριου εµπορίου, καθώς και των διαδι-
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κασιών που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία τους, προ-
κειµένου να υπηρετούνται ο οικονοµικός τους σκοπός και
το δηµόσιο συµφέρον. 

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισµοί:

1. «Υπαίθριο εµπόριο»: Εµπορική δραστηριότητα που α-
σκείται σε υπαίθριο χώρο, δηµόσιο ή ιδιωτικό, ιδιόκτητο ή
µισθωµένο, και διακρίνεται σε εµπόριο σε οργανωµένες υ-
παίθριες αγορές, στάσιµο εµπόριο και πλανόδιο εµπόριο.

2. «Οργανωµένες υπαίθριες αγορές»: Οι λαϊκές αγο-
ρές, οι βραχυχρόνιες αγορές, οι υπαίθριες αγορές παρα-
σκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του
δρόµου (street food markets), οι πρότυπες λαϊκές αγορές
και οι αγορές χειροτεχνών/καλλιτεχνών.

3. «Στάσιµο εµπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εµπορικής
δραστηριότητας από πωλητή που δεν µετακινείται από το
καθορισµένο από την αρµόδια αρχή σταθερό σηµείο.

4. «Πλανόδιο εµπόριο»: Η άσκηση υπαίθριας εµπορικής
δραστηριότητας από πωλητή που µετακινείται µε οποιοδή-
ποτε µηχανοκίνητο, ρυµουλκούµενο ή άλλου τύπου κινού-
µενο µέσο. 

5. «Λαϊκή αγορά»: Η υπαίθρια, µετακινούµενη, οργανω-
µένη αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται παραγωγοί
πωλητές πρωτογενών προϊόντων και µεταποιηµένων προϊ-
όντων οικοτεχνίας, καθώς και επαγγελµατίες πωλητές για
τη διάθεση πρωτογενών και βιοµηχανικών-βιοτεχνικών µη
εδώδιµων ειδών.

6. «Βραχυχρόνιες αγορές»: Οργανωµένες υπαίθριες α-
γορές, µε σαφή και καθορισµένη περιορισµένη διάρκεια, οι
οποίες περιλαµβάνουν τις θρησκευτικού χαρακτήρα αγο-
ρές (ολιγοήµερες εορταστικές αγορές, θρησκευτικά πανη-
γύρια, αγορές Χριστουγέννων και αγορές Πάσχα), τις ε-
µποροπανηγύρεις, τις επετειακές αγορές, τις πολιτιστικές
αγορές, τις εποχιακές αγορές, τις κυριακάτικες αγορές και
τις αγορές ρακοσυλλεκτών.

7. «Υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώλησης έτοιµου
φαγητού και ποτών επί του δρόµου» ή «Street Food Mar-
ket»: Υπαίθρια αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται επι-
χειρήσεις που προσφέρουν τρόφιµα και ποτά από κινητά
καταστήµατα σε δηµόσιους (ιδιόκτητους ή µισθωµένους)
και ιδιωτικούς χώρους.

8. «Πρότυπη λαϊκή αγορά»: Υπαίθρια λαϊκή αγορά, τα
σηµεία πώλησης της οποίας έχουν κοινά τεχνικά χαρακτη-
ριστικά και στην οποία εφαρµόζονται εµπορικές πρακτικές
που συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος,
στην ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών ή εγχώριων
προϊόντων και της ελληνικής κουζίνας.

9. «Ειδική θεµατική αγορά»: Υπαίθρια αγορά σε δηµό-
σιο ή ιδιωτικό χώρο που αφορά στην ανάδειξη και προώθη-
ση προϊόντων και έχει µικτό χαρακτήρα πώλησης ειδών (ε-
δώδιµα και µη προϊόντα).

10. «Αγορά χειροτεχνών/καλλιτεχνών»: Η υπαίθρια α-
γορά στην οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές χειρο-
τέχνες και καλλιτέχνες, είτε φυσικά πρόσωπα που δηµι-
ουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήµατα, χειροτεχνήµατα
και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλ-
λιτεχνικής δηµιουργίας είτε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Ε-
πιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) που

δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείµενο.
11. «Αγορά παραγωγών βιολογικών προϊόντων»: Οργα-

νωµένη αγορά στην οποία συµµετέχουν αποκλειστικά πα-
ραγωγοί αγροτικών προϊόντων και αγροτικοί συνεταιρι-
σµοί, µε σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό
κοινό των βιολογικών αγροτικών προϊόντων που οι ίδιοι
παράγουν ή οικοτεχνικών βιολογικών αγροτικών προϊό-
ντων, ή µεταποιηµένων βιολογικών αγροτικών προϊόντων,
το βασικό συστατικό των οποίων είναι δικής τους παραγω-
γής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του
ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και την υπό στοιχεία 1978/
157498/28.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (Β΄ 2710).

12. «Αγορά ρακοσυλλεκτών»: Η υπαίθρια αγορά στην
οποία δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά πρόσωπα
που κατέχουν σχετική βεβαίωση ή άδεια, που έχει ήδη εκ-
δοθεί, καθώς και φυσικά πρόσωπα στα οποία χορηγείται
βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλεκτών.

13. «Φορέας λειτουργίας»: Ο δήµος ή η περιφέρεια που
οργανώνει υπαίθριες αγορές και είναι αρµόδιος/α για την
εύρυθµη λειτουργία τους, την αντιµετώπιση κάθε σχετικού
ζητήµατος που ανακύπτει όσον αφορά στην εν γένει λει-
τουργία τους και στη δραστηριοποίηση των πωλητών σε
αυτές.

14. «Πωλητής»: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο ο-
ποίο έχει χορηγηθεί άδεια, προκειµένου να δραστηριοποι-
είται στο υπαίθριο εµπόριο, από αρµόδια αρχή.

15. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: Ο πα-
ραγωγός που είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 3874/2010
(Α΄ 151), δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εµπόριο διαθέτο-
ντας προς πώληση αγροτικά προϊόντα αποκλειστικά ιδίας
παραγωγής και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια δραστη-
ριοποίησης από αρµόδια αρχή. 

16. «Επαγγελµατίας πωλητής υπαίθριου εµπορίου»: Το
φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στο υπαίθριο ε-
µπόριο διαθέτοντας προς πώληση τα είδη που ορίζονται µε
την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66, τα οποία δεν προ-
έρχονται από ιδία παραγωγή, και στον οποίο έχει χορηγη-
θεί άδεια δραστηριοποίησης από αρµόδια αρχή. 

17. «Μεταποίηση»: Η ουσιαστική τροποποίηση του
πρωτογενούς προϊόντος που συµπεριλαµβάνει ιδίως τη
θερµική επεξεργασία, το κάπνισµα, το αλάτισµα, την ωρί-
µανση, την αποξήρανση, το µαρινάρισµα, την εκχύλιση,
την εξώθηση ή τον συνδυασµό των παραπάνω µεθόδων.

18. «Μεταποιηµένα προϊόντα»: Τα τρόφιµα που προέρ-
χονται από τη µεταποίηση πρωτογενών προϊόντων. Τα
προϊόντα αυτά είναι δυνατό να περιέχουν συστατικά τα ο-
ποία είναι αναγκαία για την παρασκευή τους ή τα οποία
τους προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

19. «Αγροτικά προϊόντα»: Τα προϊόντα του εδάφους,
της κτηνοτροφίας, της πτηνοτροφίας, της µελισσοκοµίας,
της θαλάσσιας αλιείας, της σπογγαλιείας, της οστρακαλι-
είας, της αλιείας εσωτερικών υδάτων, της υδατοκαλλιέρ-
γειας, της δασοπονίας, της θηραµατοπονίας και των κάθε
είδους εκτροφών, καθώς και κάθε άλλο προϊόν που προέρ-
χεται από την αγροτική εν γένει δραστηριότητα.

20. «Οικοτεχνία»: Η µικρής κλίµακας µεταποίηση γεωρ-
γικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραµµένο στο Κε-
ντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας της παρ. 2 του
άρθρου 56 του ν. 4235/2014.

4



21. «Κινητές καντίνες»: Οχήµατα, αυτοκινούµενα ή ρυ-
µουλκούµενα, διασκευασµένα σε κινητά καταστήµατα, τα
οποία, σύµφωνα µε το άρθρο 14 της υπό στοιχεία
Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υ-
γείας (Β΄ 2161), κατατάσσονται στις επιχειρήσεις µαζικής
εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή
και προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσω-
ρινούς χώρους.

22. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης»: Οι φορητές ε-
γκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευµάτων, ό-
πως ποπ κορν, µαλλί της γριάς, λουκουµάδες και κάστανα
που σύµφωνα µε το άρθρο 14 της υπό στοιχεία
Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υ-
γείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή προ-
σφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς
χώρους.

23. «Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελµατία πω-
λητή»: Η άδεια που χορηγείται από την αρµόδια αρχή σε
φυσικά και νοµικά πρόσωπα, παραγωγούς πωλητές και ε-
παγγελµατίες πωλητές αντίστοιχα, προκειµένου να δρα-
στηριοποιούνται στο υπαίθριο εµπόριο. 

24. «Άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη»: Η άδεια
που χορηγείται σε χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε
Κοιν.Σ.ΕΠ. από τον αρµόδιο φορέα, προκειµένου να δρα-
στηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών.

25. «Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής και
πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου» ή
«Άδεια Street Food Market»: Η άδεια που χορηγείται σε
πωλητές από τον αρµόδιο φορέα, προκειµένου να δραστη-
ριοποιούνται σε υπαίθριες αγορές παρασκευής και πώλη-
σης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου.

26. «Βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες
αγορές»: Η βεβαίωση που χορηγείται από τον αρµόδιο φο-
ρέα σε πωλητές, προκειµένου να δραστηριοποιούνται σε
βραχυχρόνιες αγορές.

27. «Παράλληλη αγορά»: Προσωρινή υπαίθρια οργανω-
µένη αγορά που λειτουργεί εντός των ορίων του ίδιου δή-
µου, εφόσον υπάρχει έκτακτη ανάγκη, ιδίως σε περίπτωση
πανδηµίας ή θεοµηνίας.

28. «Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύ-
στηµα «Ανοιχτή Αγορά», του άρθρου 56, στο οποίο κατα-
χωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννοµη λει-
τουργία του υπαίθριου εµπορίου και τηρείται σχετική βάση
δεδοµένων. Το Ο.Π.Σ.Α.Α. µπορεί να αξιοποιείται, µεταξύ
άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων από τα αρµόδια όργα-
να ελέγχου για το υπαίθριο εµπόριο.

Άρθρο 3
Μορφές άσκησης υπαίθριου εµπορίου - Πεδίο εφαρµο-

γής

1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει όλες τις µορφές άσκησης υ-
παίθριου εµπορίου που διακρίνονται σε:
α) Εµπόριο σε οργανωµένες υπαίθριες αγορές: 
αα) λαϊκές αγορές,
αβ) πρότυπες λαϊκές αγορές,
αγ) βραχυχρόνιες αγορές,
αδ) υπαίθριες αγορές παρασκευής έτοιµου φαγητού και

ποτού επί του δρόµου (street food markets),
αε) αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών,
αστ) αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων,
β) στάσιµο εµπόριο,
γ) πλανόδιο εµπόριο. 

2. Το παρόν µέρος εφαρµόζεται στο υπαίθριο εµπόριο,
εκτός από τις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων
της υποπερ. αστ) της περ. α) της παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Άρθρο 4
Άδειες και βεβαιώσεις δραστηριοποίησης 

στο υπαίθριο εµπόριο

1. Για την άσκηση υπαίθριου εµπορίου σε χώρο δηµόσιο
ή δηµοτικό, ιδιόκτητο ή µισθωµένο, απαιτείται κατοχή ά-
δειας ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης που βρίσκεται σε ι-
σχύ.

2. Τα είδη των αδειών και των βεβαιώσεων δραστηριο-
ποίησης που χορηγούνται είναι τα ακόλουθα: 
α) Για τις υπαίθριες οργανωµένες αγορές:
αα) άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγορά,
αβ) άδεια επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκή αγορά,
αγ) βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις

βραχυχρόνιες αγορές, 
αδ) άδεια πωλητή χειροτέχνη - καλλιτέχνη σε αγορές

χειροτεχνών - καλλιτεχνών,
αε) άδεια πωλητή σε υπαίθριες αγορές παρασκευής έ-

τοιµου φαγητού και ποτού επί του δρόµου (street food mar-
kets),
αστ) βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλε-

κτών.
β) Για το στάσιµο εµπόριο:
βα) άδεια παραγωγού πωλητή στο στάσιµο εµπόριο,
ββ) άδεια επαγγελµατία πωλητή στο στάσιµο εµπόριο.
γ) Για το πλανόδιο εµπόριο:
γα) άδεια παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο,
γβ) άδεια επαγγελµατία πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο,
3. Οι άδειες και οι βεβαιώσεις των περ. α) και β) της παρ.

1 ισχύουν για το σύνολο της Επικράτειας. Οι άδειες δρα-
στηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο ισχύουν για δραστη-
ριοποίηση εντός των ορίων µέχρι και τριών (3) Περιφερει-
ών. 

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια ισχύος αδειών και βεβαιώσεων 

δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο

1. Η χρονική ισχύς των αδειών και των βεβαιώσεων του
άρθρου 3 προσδιορίζεται σύµφωνα µε τον κατωτέρω πίνα-
κα:

2. Η χρονική ισχύς των αδειών και των βεβαιώσεων δρα-
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στηριοποίησης του άρθρου 3 µπορεί να ανανεώνεται για
το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παρ. 1 και για απε-
ριόριστες φορές σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπε-
ται στο άρθρο 17.

3. Σε κάθε φυσικό πρόσωπο επιτρέπεται η κατοχή µίας
µόνο από τις άδειες του άρθρου 4. Σε κάθε νοµικό πρόσω-
πο, για τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η δραστηριοποί-
ησή του στο υπαίθριο εµπόριο, επιτρέπεται η κατοχή µίας
µόνο από τις άδειες του άρθρου 4, µε την επιφύλαξη των
ειδικότερων προβλέψεων για τους αγροτικούς συνεταιρι-
σµούς, τους γυναικείους συνεταιρισµούς και τις Κοινωνι-
κές Συναιτεριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.).

4. Εφόσον ο πωλητής κατέχει, για οποιονδήποτε λόγο,
περισσότερες από µία (1) άδειες του άρθρου 4, θεωρείται
σε ισχύ µόνο αυτή που αποκτήθηκε πρώτη, ενώ οι υπόλοι-
πες θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες.   

Άρθρο 6
Άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου

Η άδεια παραγωγού πωλητή είναι προσωποπαγής και
χορηγείται αποκλειστικά για την πώληση αγροτικών προϊ-
όντων και προϊόντων οικοτεχνίας, µε την έννοια των περ.
19 και 20 του άρθρου 2, ιδίας παραγωγής. Τα είδη που µπο-
ρεί να πωλεί ο κάτοχος άδειας παραγωγού υπαίθριου ε-
µπορίου ορίζονται µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου
67. Η άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εµπορίου χορη-
γείται σε:
α) φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελµατίες αγρό-

τες, µε την έννοια της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 3874/2010 (Α΄ 151),
β) αγροτικούς συνεταιρισµούς, γυναικείους συνεταιρι-

σµούς, οµάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών
του ν. 4384/2016 (Α΄ 78), και τις Κοινωνικές Συνεταιριστι-
κές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) παραγωγικού σκοπού απο-
κλειστικά για τη διάθεση προϊόντων ιδιοπαραγωγής των

µελών τους και µόνο σε λαϊκές αγορές. Ειδικότερα, κάθε
αγροτικός συνεταιρισµός µπορεί να λάβει µέχρι µία (1) ά-
δεια για κάθε είκοσι (20) µέλη του και σε κάθε περίπτωση
όχι περισσότερες από είκοσι (20) άδειες. Κάθε γυναικείος
συνεταιρισµός και κάθε Κοιν.Σ.ΕΠ. παραγωγικού σκοπού
µπορεί να λάβει µέχρι µία (1) άδεια για κάθε δέκα (10) µέ-
λη του και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερες από πέντε
(5) άδειες. Τα προϊόντα που διατίθενται από τους συνεται-
ρισµούς και τις Κοιν.Σ.ΕΠ. παραγωγικού σκοπού συνοδεύ-
ονται υποχρεωτικά από παραστατικά στοιχεία, από τα ο-
ποία αποδεικνύεται από ποιον παραγωγό προέρχονται. Ει-
δικά για τους γυναικείους συνεταιρισµούς, η πρώτη ύλη
των παραγόµενων προϊόντων δεν απαιτείται να είναι ιδίας
παραγωγής των µελών τους.

Άρθρο 7
Άδεια επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου

1. Η άδεια επαγγελµατία πωλητή στο υπαίθριο εµπόριο
είναι προσωποπαγής και χορηγείται για την πώληση ειδών
που δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή. Τα είδη που µπο-
ρεί να πωλεί ο κάτοχος άδειας επαγγελµατία πωλητή υ-
παίθριου εµπορίου ορίζονται µε την απόφαση της παρ. 2
του άρθρου 67.

2. Η άδεια επαγγελµατία πωλητή χορηγείται σε φυσικό
πρόσωπο στο οποίο δεν έχει χορηγηθεί άλλη άδεια πωλη-
τή υπαίθριου εµπορίου. 

Άρθρο 8
Άδεια πωλητή χειροτέχνη - καλλιτέχνη στις αγορές

χειροτεχνών - καλλιτεχνών 

1. Η άδεια πωλητή χειροτέχνη-καλλιτέχνη χορηγείται σε
φυσικά πρόσωπα, χειροτέχνες/καλλιτέχνες και σε
Κοιν.Σ.ΕΠ. του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) προκειµένου να δρα-
στηριοποιούνται σε αγορές χειροτεχνών-καλλιτεχνών. Ει-
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1. Άδεια παραγωγού πωλητή σε λαϊκές αγορές Ανάλογα µε τα προβλεπόµενα στην οικεία προκήρυξη:
2. Άδεια παραγωγού πωλητή στο στάσιµο εµπόριο • πέντε (5) έτη
3. Άδεια παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο • κάθε ηµερολογιακό εξάµηνο, κάθε έτους της

πενταετίας, ανάλογα µε την εποχικότητα του
εκάστοτε παραγόµενου προϊόντος

• δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες 
(µόνο για λαϊκές αγορές)

1. Άδεια επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκές αγορές
2. Άδεια επαγγελµατία πωλητή στο στάσιµο εµπόριο πέντε (5) έτη
3. Άδεια επαγγελµατία πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο

Άδεια πωλητή χειροτέχνη - καλλιτέχνη Ανάλογα µε τα προβλεπόµενα στην οικεία προκήρυξη:
• δύο (2) έτη
• τρεις (3) µήνες ενός έτους

Άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής 
και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών ένας (1) µήνας έως τρία (3) έτη
επί του δρόµου 

Βεβαίωση δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες ένα (1) έτος
αγορές και ειδικές θεµατικές αγορές

Υφιστάµενη άδεια πωλητή σε αγορά Αόριστη διάρκεια (αµεταβίβαστη)
ρακοσυλλεκτών και σε κυριακάτικες αγορές



δικότερα, η άδεια χορηγείται:
α) για τους καλλιτέχνες, εφόσον ο ενδιαφερόµενος

καλλιτέχνης προσκοµίσει βεβαίωση πιστοποίησης ίδιας
δηµιουργίας. Για έργα τέχνης και καλλιτεχνήµατα προσκο-
µίζεται βεβαίωση του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών
Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδει-
ξη του δηµιουργού, στην οποία αναφέρονται το είδος των
έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δηµιουργίας αυτών, κά-
θε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τον φο-
ρέα έκδοσης της βεβαίωσης, καθώς και ότι τα παραγόµενα
έργα είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας
του ενδιαφερόµενου προσώπου. Οι κάτοχοι βεβαιώσεων ι-
δίας δηµιουργίας, οι οποίες ήδη έχουν εκδοθεί από αρµό-
διες αρχές σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 45 του
ν. 4497/2017 (Α΄ 171), δεν υποχρεούνται στην προσκόµιση
επικαιροποιηµένης βεβαίωσης, 
β) για τους χειροτέχνες, εφόσον ο ενδιαφερόµενος καλ-

λιτέχνης προσκοµίσει βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότη-
τας, η οποία χορηγείται από την Ανώνυµη Εταιρεία Βιοµη-
χανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστη-
ριακών Δοκιµών, Πιστοποίησης & Ποιότητας (Ε.Β.Ε.Τ.Α.Μ.
Α.Ε.) που εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχα-
νίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύστερα
από επίδειξη από τον ενδιαφερόµενο της διαδικασίας πα-
ραγωγής του χειροτεχνήµατος. Στη σχετική βεβαίωση α-
ναγράφονται τα παραγόµενα είδη, τα µηχανήµατα, τα υλι-
κά και τα χρησιµοποιούµενα εργαλεία. Οι κάτοχοι βεβαιώ-
σεων χειροτεχνικής δεξιότητας, οι οποίες ήδη έχουν εκδο-
θεί από αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 45 του ν. 4497/2017, δεν υποχρεούνται στην προσκό-
µιση επικαιροποιηµένης βεβαίωσης,
γ) για τις Κοιν.Σ.ΕΠ. εφόσον προσκοµισθούν:
γα) πιστοποιητικό µέλους του Μητρώου Φορέων Κοινω-

νικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.), 
γβ) καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγ-

γυας Οικονοµίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το
αντικείµενο δραστηριότητας είναι σχετικό µε δηµιουργία
καλλιτεχνηµάτων και χειροτεχνηµάτων, 
γγ) έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε Κωδικό

Αριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) συναφή µε το αντικείµε-
νο της δραστηριότητάς τους, 
γδ) λίστα µε τα µέλη των οποίων έργα διατίθενται µέσω

της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθµός βεβαιώσεων πιστο-
ποίησης ιδίας δηµιουργίας ή χειροτεχνικής δεξιότητας για
τα µέλη αυτά. Τη διάθεση των έργων µπορεί να διενεργεί
µέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ή ο ίδιος ο δηµιουργός. Στις ελεγκτι-
κές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγµή διαθέσιµες
οι βεβαιώσεις ιδίας δηµιουργίας µελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα
προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.

2. Για τους πωλητές των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 α-
παιτείται έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε Κω-
δικό Αριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) συναφή µε το αντι-
κείµενο της δραστηριότητάς τους, µε την επιφύλαξη της
περ. α) του άρθρου 12.

Άρθρο 9
Άδεια πωλητή σε αγορά παρασκευής και πώλησης 

έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου

Η άδεια πωλητή σε υπαίθρια αγορά παρασκευής και πώ-
λησης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου (street
food market) χορηγείται σε πωλητές, φυσικά και νοµικά

πρόσωπα, προκειµένου να δραστηριοποιούνται σε υπαί-
θριες αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού
και ποτών επί του δρόµου.

Άρθρο 10
Βεβαίωση δραστηριοποίησης σε βραχυχρόνιες αγορές 

1. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες α-
γορές χορηγείται σε πωλητές προκειµένου να δραστηριο-
ποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές, εφόσον σε αυτούς
δεν έχει χορηγηθεί άδεια πωλητή στο υπαίθριο εµπόριο. 

2. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης πωλητή σε αγορά ρα-
κοσυλλεκτών χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, προκειµέ-
νου να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στις αγορές αυ-
τές.

3. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης πωλητή σε ειδική θε-
µατική αγορά χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, καθώς και
σε εµπορικές επιχειρήσεις.

Άρθρο 11
Άδεια και θέση δραστηριοποίησης σε οργανωµένες 

υπαίθριες αγορές και στο στάσιµο εµπόριο

1. Η άδεια πωλητή σε οργανωµένες υπαίθριες αγορές
και στο στάσιµο εµπόριο χορηγείται στον ενδιαφερόµενο
ταυτόχρονα µε τις αντίστοιχες θέσεις που του παραχω-
ρούνται κατόπιν συµµετοχής του σε διαδικασία απόδοσης
θέσεων µέσω έκδοσης προκήρυξης από την αρµόδια αρχή. 

2. Θέση ή θέσεις δραστηριοποίησης σε οργανωµένες υ-
παίθριες αγορές και στο στάσιµο εµπόριο µπορούν να χο-
ρηγούνται µόνο σε πρόσωπα που κατέχουν την αντίστοιχη
άδεια, µε την επιφύλαξη του άρθρου 37, περί πωλητών που
δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες αγορές και άλλων
ειδικότερων διατάξεων του παρόντος. 

3. Η άδεια πωλητή σε οργανωµένες υπαίθριες αγορές
και στο στάσιµο εµπόριο αναφέρει υποχρεωτικά τις αντί-
στοιχες θέσεις που έχουν παραχωρηθεί στον κάτοχό της. 

4. Η ανανέωση της άδειας πωλητή σε οργανωµένες υ-
παίθριες αγορές και στο στάσιµο εµπόριο συνεπάγεται την
αυτοδίκαιη ανανέωση των θέσεων που αναφέρονται σε
αυτήν. 

Άρθρο 12
Υποχρέωση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας

Όλοι οι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο υπαίθριο
εµπόριο υποχρεούνται σε δήλωση έναρξης επιχειρηµατι-
κής δραστηριότητας στην αρµόδια φορολογική αρχή και
σε χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισµού
(Φ.Η.Μ.) δηλωµένου και συνδεδεµένου στον Πληροφορια-
κό Φ.Η.Μ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.) εκτός από:
α) Τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στις α-

γορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών για τρεις (3) µήνες ανά
έτος, εφόσον απαλλάσσονται από τον Φόρο Προστιθέµε-
νης Αξίας λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων σύµφωνα µε
το άρθρο 39 του ν. 2859/2000 περί Κώδικα Φόρου Προστι-
θέµενης Αξίας (Α΄ 248) και
β) τους παραγωγούς πωλητές που δραστηριοποιούνται

στο στάσιµο και στο πλανόδιο εµπόριο, και υπάγονται στο
ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του ν. 2859/2000, περί Κώ-
δικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 
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ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΘΕΣΕΩΝ

KAI ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 13
Χορήγηση αδειών, θέσεων και δικαιωµάτων 
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο

κατόπιν έκδοσης προκήρυξης 

1. Οι νέες άδειες πωλητών στις υπαίθριες οργανωµένες
αγορές και στο στάσιµο εµπόριο µε τις αντίστοιχες θέσεις
και η άδεια πωλητή στο πλανόδιο εµπόριο µε το αντίστοι-
χο δικαίωµα πλανόδιας δραστηριοποίησης χορηγούνται
κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από την αρµόδια αρχή, κατά
προτεραιότητα και σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 16.

2. Σε υφιστάµενους κατόχους άδειας πωλητές και σε
πωλητές που αποκτούν την άδεια υπαίθριου εµπορίου σύµ-
φωνα µε το παρόν, µπορούν να χορηγούνται επιπλέον θέ-
σεις και δικαιώµατα πλανόδιας δραστηριοποίησης κατόπιν
έκδοσης προκήρυξης από την αρµόδια αρχή, κατά προτε-
ραιότητα και σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 16.

3. Η αρµόδια αρχή εκδίδει προκήρυξη, στην οποία κατ’ ε-
λάχιστο περιλαµβάνονται: 
α) για τις λαϊκές αγορές, η αρίθµηση των χορηγούµενων

θέσεων και τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται σε
αυτές, το καταβαλλόµενο τέλος για το σύνολο του χρόνου
δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής του
τέλους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό λει-
τουργίας της αγοράς,
β) για το στάσιµο εµπόριο, τα σηµεία των παραχωρούµε-

νων θέσεων και τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλού-
νται σε αυτές, το καταβαλλόµενο τέλος για το σύνολο του
χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος καταβο-
λής του τέλους,
γ) για τις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου φα-

γητού και ποτών επί του δρόµου, ο αριθµός των θέσεων,
τα όρια των διαστάσεων του χώρου δραστηριοποίησης
των συµµετεχόντων πωλητών, ο συγκεκριµένος χώρος κά-
θε θέσης δραστηριοποίησης, τα είδη που επιτρέπεται να
πωλούνται, η χρονική διάρκεια παραχώρησης της θέσης
δραστηριοποίησης,
δ) για το πλανόδιο εµπόριο, τα προϊόντα που επιτρέπε-

ται να πωλούνται, το καταβαλλόµενο τέλος για το σύνολο
του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρόνος κα-
ταβολής του τέλους και τα όρια του χώρου δραστηριοποί-
ησης, 
ε) για τις βραχυχρόνιες αγορές, η αρίθµηση των παρα-

χωρούµενων θέσεων και τα προϊόντα που επιτρέπεται να
πωλούνται σε αυτές, το καταβαλλόµενο τέλος για το σύ-
νολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρόπος και ο χρό-
νος καταβολής του τέλους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στον κανονισµό λειτουργίας της αγοράς και
στ) για τις αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών, η αρίθµη-

ση των παραχωρούµενων θέσεων, το καταβαλλόµενο τέ-
λος για το σύνολο του χρόνου δραστηριοποίησης, ο τρό-
πος και ο χρόνος καταβολής του τέλους, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον κανονισµό λειτουργίας της αγοράς.

4. Προϋπόθεση για την προκήρυξη αδειών και θέσεων
δραστηριοποίησης στις οργανωµένες υπαίθριες αγορές εί-
ναι η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστηµα Ο.Π.Σ.Α.Α.

των αγορών στις οποίες ανήκουν οι προκηρυσσόµενες θέ-
σεις, µαζί µε: α) την απόφαση ίδρυσης, β) τον Κανονισµό
Λειτουργίας της αγοράς και γ) το αντίστοιχο τοπογραφικό
διάγραµµα, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρ-
θρου 25. 

5. Η χορήγηση άδειας µε τις αντίστοιχες θέσεις δραστη-
ριοποίησης και η χορήγηση άδειας για πλανόδια δραστη-
ριοποίηση σε νέους πωλητές, καθώς και η χορήγηση θέσε-
ων δραστηριοποίησης και δικαιώµατος πλανόδιας δραστη-
ριοποίησης σε υφιστάµενους αδειούχους πωλητές, ανά
τοµέα υπαίθριου εµπορίου (λαϊκές αγορές, αγορές χειρο-
τεχνών - καλλιτεχνών, βραχυχρόνιες αγορές, στάσιµο και
πλανόδιο εµπόριο), και κατηγορία πωλητών (παραγωγοί, ε-
παγγελµατίες πωλητές, χειροτέχνες καλλιτέχνες, πωλη-
τές βραχυχρόνιων αγορών) µπορεί να αποτελεί αντικείµε-
νο της ίδιας προκήρυξης. Θέσεις, οι οποίες µένουν αδιάθε-
τες µετά το πέρας της διαδικασίας χορήγησής τους κατό-
πιν έκδοσης προκήρυξης, επαναπροκηρύσσονται εντός
τριµήνου από το πέρας της διαδικασίας για το σύνολο του
προβλεπόµενου χρόνου. Εφόσον παραµένουν αδιάθετες
θέσεις, η αρµόδια αρχή µπορεί να εκδώσει νέα προκήρυξη
για τη χορήγησή τους. 

6. Η προκήρυξη για τη χορήγηση αδειών και την παρα-
χώρηση αντίστοιχων θέσεων δραστηριοποίησης, καθώς
και η χορήγηση αδειών για την πλανόδια δραστηριοποίηση
νέων πωλητών και για τη χορήγηση θέσεων δραστηριοποί-
ησης και δικαιώµατος πλανόδιας δραστηριοποίησης σε υ-
φιστάµενους αδειούχους και όσους αποκτούν άδεια σύµ-
φωνα µε το παρόν, αναρτώνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. µε µέριµνα
της αρµόδιας για την έκδοση της προκήρυξης αρχής και
δηµοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπον της, τουλάχιστον
τριάντα (30) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υπο-
βολής των αιτήσεων. Η παράλειψη της ως άνω υποχρέω-
σης επισύρει τις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62 και
συνεπάγεται την απόλυτη ακυρότητα της προκήρυξης. 

7. Οι υποψήφιοι πωλητές υποβάλλουν στην αρµόδια αρ-
χή, σύµφωνα µε τους όρους της προκήρυξης, την αίτηση
και τα δικαιολογητικά των αποφάσεων των παρ. 3 και 4 του
άρθρου 67, ανάλογα µε την αγορά που αφορά η προκήρυ-
ξη.

8. Αν δύο (2) ή περισσότεροι υποψήφιοι πωλητές συγκε-
ντρώσουν τον ίδιο αριθµό µορίων προτεραιότητας, η χορή-
γηση της άδειας ή η παραχώρηση της θέσης ή του δικαιώ-
µατος πλανόδιας δραστηριοποίησης γίνεται µε δηµόσια
κλήρωση που διενεργείται µε µέριµνα και ευθύνη της αρ-
µόδιας για την έκδοση της προκήρυξης αρχής. 

9. Με απόφαση της αρµόδιας αρχής συγκροτούνται
γνωµοδοτική επιτροπή ελέγχου και αξιολόγησης των αιτή-
σεων, καθώς και γνωµοδοτική επιτροπή ενστάσεων από υ-
παλλήλους της ίδιας αρχής. Τα µέλη της γνωµοδοτικής ε-
πιτροπής ελέγχου και της γνωµοδοτικής επιτροπής ενστά-
σεων δεν επιτρέπεται να συµπίπτουν. Η θητεία των µελών
των επιτροπών είναι ετήσια. Η συγκρότηση των ανωτέρω
αναφερόµενων επιτροπών προηγείται της έκδοσης της
προκήρυξης.

10. Κατά της απόφασης περί των αποτελεσµάτων της
προκήρυξης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννοµο συµ-
φέρον, ενώπιον της αρµόδιας αρχής, εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
των αποτελεσµάτων. Η απόφαση της αρµόδιας αρχής επί
της ένστασης εκδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την
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άσκησή της. Κατά της απόφασης επί της ένστασης µπορεί
να ασκηθεί προσφυγή από όποιον έχει έννοµο συµφέρον
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στα άρθρα 63 έως 70 του
ν. 2717/1999 (Α΄ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας,
στο αρµόδιο διοικητικό πρωτοδικείο. 

11. Μετά την έκδοση απόφασης και το πέρας της εξέτα-
σης των ενστάσεων, η αρµόδια αρχή έκδοσης της προκή-
ρυξης χορηγεί στους επιλεγέντες θέση άσκησης δραστη-
ριοποίησης (λαϊκές αγορές, αγορές χειροτεχνών-καλλιτε-
χνών, στάσιµο εµπόριο) και πλανόδια δραστηριοποίηση
(πλανόδιο εµπόριο), εκδίδοντας σχετική άδεια στην οποία
αναφέρονται τα στοιχεία της απόφασης των παρ. 7 και 8
του άρθρου 67, και ενηµερώνει το πληροφοριακό σύστηµα
Ο.Π.Σ.Α.Α..

Άρθρο 14
Ειδικοί όροι για τη χορήγηση αδειών και θέσεων 
σε λαϊκές αγορές, σε νέους και υφιστάµενους 

πωλητές, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης

1. Για τις άδειες και τις θέσεις σε λαϊκές αγορές ισχύ-
ουν, επιπλέον, τα ακόλουθα:
α) Η έκδοση προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και

την παραχώρηση θέσεων σε λαϊκές αγορές µπορεί να α-
φορά σε µία (1) ή περισσότερες Περιφερειακές ενότητες
της ίδιας Περιφέρειας. 
β) Οι Περιφέρειες εκδίδουν προκήρυξη για τη χορήγηση

αδειών και την παραχώρηση θέσεων σε λαϊκές αγορές,
µεριµνώντας ώστε να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση των
κατόχων άδειας επαγγελµατιών πωλητών σε υπαίθριες
οργανωµένες αγορές για έξι (6) ηµέρες κάθε εβδοµάδα εί-
τε εντός της ίδιας Περιφερειακής ενότητας είτε σε δύο (2)
όµορες περιφερειακές ενότητες. 
γ) Ειδικά για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός

των ορίων της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής
Ενότητας Θεσσαλονίκης η οικεία Περιφέρεια εκδίδει προ-
κήρυξη για τη χορήγηση αδειών και την παραχώρηση θέ-
σεων δραστηριοποίησης σε λαϊκές αγορές, µεριµνώντας
ώστε να είναι δυνατή η δραστηριοποίηση των κατόχων ά-
δειας επαγγελµατιών πωλητών σε υπαίθριες οργανωµένες
αγορές για έξι (6) ηµέρες κάθε εβδοµάδα εντός είτε της ί-
διας Περιφέρειας είτε της Μητροπολιτικής Ενότητας αντί-
στοιχα.
δ) Οι Περιφέρειες δεν εκδίδουν προκήρυξη για τη χορή-

γηση νέων αδειών και νέων θέσεων δραστηριοποίησης σε
λαϊκές αγορές, εφόσον δραστηριοποιούνται σε αυτές κά-
τοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκές αγορές για
λιγότερες από έξι (6) ηµέρες κάθε εβδοµάδα. Στην περί-
πτωση αυτή, οι Περιφέρειες εκδίδουν προκήρυξη για τη
χορήγηση θέσεων, στη διαδικασία της οποίας µπορούν να
συµµετέχουν µόνο οι ανωτέρω αναφερόµενοι επαγγελµα-
τίες πωλητές, µε την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου
της παρ. 6 του άρθρου 15, οι οποίοι οφείλουν να γνωστο-
ποιήσουν τη συµµετοχή τους εντός της ταχθείσας από την
προκήρυξη προθεσµίας. Εφόσον η ως άνω διαδικασία απο-
βεί άγονη, η Περιφέρεια µπορεί να εκδώσει προκήρυξη,
στη διαδικασία της οποίας µπορούν να συµµετέχουν κάτο-
χοι άδειας επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκές αγορές που
δραστηριοποιούνται σε άλλες Περιφέρειες για λιγότερες
από έξι (6) ηµέρες κάθε εβδοµάδα. Προτεραιότητα για τη
χορήγηση των θέσεων δραστηριοποίησης στις ανωτέρω

περιπτώσεις έχει ο υποψήφιος που δραστηριοποιείται τις
λιγότερες ηµέρες κάθε εβδοµάδα. Μεταξύ υποψηφίων
που δραστηριοποιούνται τον ίδιο αριθµό ηµερών κάθε ε-
βδοµάδα διεξάγεται δηµόσια κλήρωση µε µέριµνα και ευ-
θύνη της αρµόδιας αρχής. Η διαδικασία χορήγησης αδειών
και θέσεων κατόπιν έκδοσης προκήρυξης διενεργείται από
την Περιφέρεια είτε για το σύνολο των Περιφερειακών ε-
νοτήτων είτε ανά Περιφερειακή/ες ενότητα/ες.

2. Οι δήµοι, πλην εκείνων που ανήκουν στη Περιφέρεια
Αττικής και στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης,
γνωστοποιούν δύο (2) φορείς το έτος στην οικεία Περιφέ-
ρεια µέχρι την 31η Ιανουαρίου και την 31 Ιουλίου κάθε έ-
τους τις κενές θέσεις, τις άδειες των πωλητών ως προς τα
πωλούµενα είδη και τις ηµέρες λειτουργίας των λαϊκών α-
γορών για τις οποίες υπάρχουν κενές θέσεις, καθώς και
τον αριθµό των πωλητών που δραστηριοποιούνται λιγότε-
ρο από έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα. 

3. Οι περιφέρειες δηµοσιεύουν δύο (2) φορές το έτος τις
κενές θέσεις επαγγελµατιών πωλητών σε λαϊκές αγορές,
ανά είδος άδειας και ηµέρα λειτουργίας των λαϊκών αγο-
ρών, στην ιστοσελίδα τους και στο διαδίκτυο µέσω του
Προγράµµατος Διαύγεια του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) µέχρι
την 31η Μαρτίου και την 30ή Σεπτεµβρίου κάθε έτους. 

4. Παράλειψη των υποχρεώσεων των παρ. 2 και 3 επισύ-
ρει τις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62. 

Άρθρο 15
Όροι συµµετοχής υποψηφίων σε διαδικασία 
χορήγησης αδειών, παραχώρησης θέσεων και 
δικαιωµάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο 

εµπόριο µε έκδοση προκήρυξης

1. Κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, όπου ε-
πιτρέπεται) µπορεί να συµµετέχει σε διαδικασία χορήγη-
σης αδειών, θέσεων και δικαιωµάτων πλανόδιας δραστη-
ριοποίησης κατόπιν έκδοσης προκήρυξης για έναν µόνο
τοµέα υπαίθριου εµπορίου. Οι υφιστάµενοι κάτοχοι άδειας
πωλητή στο υπαίθριο εµπόριο συµµετέχουν αποκλειστικά
σε διαδικασίες που αφορούν τον τοµέα υπαίθριου εµπορί-
ου όπου ήδη δραστηριοποιούνται. 

2. Κάθε υποψήφιος µπορεί να συµµετέχει σε διαδικασία
χορήγησης αδειών και παραχώρησης θέσεων µε έκδοση
προκήρυξης για τη διεκδίκηση µέχρι και τριών (3) θέσεων,
µε δυνατότητα επιλογής µόνο µίας (1) από αυτές, ανά ορ-
γανωµένη υπαίθρια αγορά και ανά δήµο για το στάσιµο ε-
µπόριο, µε εξαίρεση τους συνεταιρισµούς της παρ. 2 του
άρθρου 5. Αν αναδειχθεί ως δικαιούχος για περισσότερες
από µία (1) θέσεις, οφείλει να επιλέξει µία (1) από αυτές ε-
ντός προθεσµίας που ορίζεται στην εκδοθείσα προκήρυξη,
παραιτούµενος αυτοδίκαια από τις υπόλοιπες. Εντός προ-
θεσµίας που ορίζεται στην εκδοθείσα προκήρυξη, ο υπο-
ψήφιος έχει δικαίωµα παραίτησης από τη θέση που κατα-
λαµβάνει στην κατάταξη της βαθµολογίας για τη διεκδίκη-
ση θέσης. 

3. Οι αγροτικοί και οι γυναικείοι συνεταιρισµοί της περ.
β΄ του άρθρου 6 µπορούν να συµµετέχουν σε διαδικασία
χορήγησης αδειών και παραχώρησης θέσεων µε έκδοση
προκήρυξης µε τόσες υποψηφιότητες όσες και ο αριθµός
των αδειών που κατέχουν.  

4. Απαγορεύεται η συµµετοχή σε διαδικασία χορήγησης
αδειών και παραχώρησης θέσεων σε υπαίθρια οργανωµέ-
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νη αγορά ή στο στάσιµο εµπόριο µε έκδοση προκήρυξης
για ηµέρα, κατά την οποία ο υποψήφιος ήδη δραστηριοποι-
είται σε άλλη θέση, εξαιρουµένων των βραχυχρόνιων αγο-
ρών. Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από την αρµόδια για
την έκδοση της προκήρυξης αρχή κατά την αξιολόγηση
των αιτήσεων, µέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α..

5. Απαγορεύεται η συµµετοχή σε διαδικασία χορήγησης
αδειών και παραχώρησης θέσεων µε έκδοση προκήρυξης,
σε υποψήφιο που δεν έχει εξοφλήσει κάθε οφειλή, που α-
φορά τέλη υπαίθριου εµπορίου, έναντι της αρµόδιας αρ-
χής που εκδίδει την προκήρυξη καθώς και του φορέα λει-
τουργίας των αγορών όπου δραστηριοποιείται.

6. Υφιστάµενοι κάτοχοι άδειας, καθώς και όσοι αποκτή-
σουν άδεια σύµφωνα µε το παρόν, δύνανται να λαµβάνουν
µέρος σε διαδικασία χορήγησης θέσεων µε έκδοση προκή-
ρυξης για παραχώρηση θέσης δραστηριοποίησης σε λαϊκή
αγορά της ίδιας Περιφέρειας. Εξαιρούνται οι πωλητές που

δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές δήµων της Περιφέ-
ρειας Αττικής, εφόσον έχουν παραιτηθεί την τελευταία
τριετία πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από θέ-
ση που κατείχαν.

7. Οι λοιποί όροι συµµετοχής καθορίζονται από την αρ-
µόδια για την έκδοση της προκήρυξης αρχή.

8. Κάθε αρµόδια αρχή οφείλει να ενηµερώνει το
Ο.Π.Σ.Α.Α. σχετικά µε την οφειλή τελών κάθε πωλητή.

Άρθρο 16
Κριτήρια χορήγησης άδειας και θέσης 

δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο

1. Τα κριτήρια για τη χορήγησης άδειας µε τις αντίστοι-
χες θέσεις δραστηριοποίησης προσδιορίζονται σύµφωνα
µε τον κατωτέρω πίνακα:
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2. Ειδικά για το στάσιµο εµπόριο:
α) Η αρµόδια αρχή χορηγεί τις άδειες µε τις αντίστοιχες

θέσεις στάσιµου εµπορίου επαγγελµατιών πωλητών σε ά-
νεργα άτοµα: αα) µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις ε-
κατό (50%) τουλάχιστον, αβ) γονείς ή κηδεµόνες ανήλικων
τέκνων µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%)
τουλάχιστον.
β) Οι θέσεις που καταλαµβάνουν οι δικαιούχοι µπορούν

να χορηγούνται µε κλήρωση. Η αρµόδια αρχή, κατά τον ο-
ρισµό των θέσεων, µεριµνά για την ασφαλή χωροθέτησή
τους. Τα είδη επιλέγονται από τους πωλητές και ανήκουν
στην κατηγορία ειδών, που αναφέρονται στην υπουργική
απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 66. 
γ) Για τη χορήγηση των αδειών µε τις αντίστοιχες θέσεις

δραστηριοποίησης εκδίδεται προκήρυξη από την αρµόδια
αρχή στην οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι. Τα δι-
καιώµατα και οι θέσεις των κατόχων των αδειών ισχύουν
µέχρι αυτοί να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος. Οι άδει-
ες ανανεώνονται ανά πέντε (5) έτη σύµφωνα µε όσα προ-
βλέπονται στο άρθρο 17.

3. Τα κριτήρια για τη χορήγηση επιπλέον θέσης δραστη-
ριοποίησης και δικαιώµατος πλανόδιας δραστηριοποίησης
σε υφιστάµενους κατόχους άδειας είναι τα εξής: 
α) Για τον παραγωγό πωλητή: αα) ο χρόνος µη δραστη-

ριοποίησης αποδίδει ένα (1) µόριο ανά ηµέρα της εβδοµά-
δας που ο πωλητής δεν δραστηριοποιείται και αβ) η εντο-
πιότητα, δηλαδή η περίπτωση κατά την οποία ο παραγω-
γός διατηρεί το σύνολο των γεωργικών εκµεταλλεύσεων
εντός της Περιφέρειας στην οποία αιτείται θέση για λαϊκή
αγορά ή για πλανόδια δραστηριοποίηση ή εντός της περι-

φερειακής ενότητας σε δήµο της οποίας αιτείται θέση στο
στάσιµο εµπόριο, αποδίδει δέκα (10) µόρια,
β) για τον επαγγελµατία πωλητή ο χρόνος µη δραστη-

ριοποίησης αποδίδει ένα (1) µόριο ανά ηµέρα µη δραστη-
ριοποίησης, 
γ) στον υφιστάµενο κάτοχος άδειας πωλητή χειροτέ-

χνη-καλλιτέχνη η θέση χορηγείται σύµφωνα µε τους ό-
ρους της προκήρυξης του φορέα.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ - ΑΠΩΛΕΙΑ -

ΑΛΛΑΓΗ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 17
Ανανέωση άδειας δραστηριοποίησης 

πωλητών στο υπαίθριο εµπόριο

1. Κάθε πωλητής µπορεί να ανανεώνει την άδεια και τις
θέσεις δραστηριοποίησής του µε την ακόλουθη διαδικασία: 
α) Υποβάλλει στην αρµόδια αρχή αίτηµα για ανανέωση

της άδειας δραστηριοποίησής του, εντός προθεσµίας τριά-
ντα (30) ηµερών από τη λήξη ισχύος της υφιστάµενης, κα-
θώς και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωµάτων πλανό-
διας δραστηριοποίησης.
β) Το αίτηµα συνοδεύεται από τα στοιχεία που αναφέρο-

νται στην απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 67, και της παρ.
5 του άρθρου 46, περί χειροτεχνών - καλλιτεχνών, τα ο-
ποία πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ. 

2. Θέσεις και δικαιώµατα πλανόδιας δραστηριοποίησης
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που χορηγούνται σε υφιστάµενους πωλητές και σε νέους
πωλητές που λαµβάνουν άδεια µε το παρόν, διατηρούνται
για όσο χρόνο είναι σε ισχύ η άδειά τους.

3. Αναγκαία προϋπόθεση για την εκ νέου χορήγηση θέ-
σης σε λαϊκές αγορές και στο στάσιµο εµπόριο, καθώς και
δικαιώµατος για πλανόδια δραστηριοποίηση, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην περ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 48, είναι
η πώληση του πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον της
δηλωθείσας, µε υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού, ποσό-
τητας στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγ-
χου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για τα είδη που αναφέρονται στην άδειά
του, που πιστοποιείται από τις δηλωθείσες ποσότητες
στην ψηφιακή πλατφόρµα e-Καταναλωτής. Αν ο παραγω-
γός είναι µέλος συνεταιρισµού που ασκεί εµπορική δρα-
στηριότητα στα προϊόντα που παράγει, τα ανωτέρω ισχύ-
ουν για το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της δηλωθείσας
ποσότητας, σύµφωνα µε την περ. στ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 8 του ν. 4673/2020 (Α΄ 52).

Άρθρο 18
Είδη πώλησης και προσθήκη νέων προϊόντων 

πώλησης 

1. Ο κάτοχος άδειας παραγωγού ή επαγγελµατία πωλη-
τή µπορεί να προσθέτει νέα προϊόντα σε αυτά που πωλεί,
σύµφωνα µε το παρόν, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην
αρµόδια αρχή όπου δηλώνει:
α) τα επιπρόσθετα προϊόντα και 
β) εφόσον είναι παραγωγός πωλητής, τις δηλωθείσες

ποσότητες στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης και
Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) και αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά
που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι
τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή και την
ποσότητά τους. 

2. Η αρµόδια αρχή εγκρίνει το αίτηµα εφόσον: 
α) τα επιπρόσθετα προϊόντα είναι συµβατά µε τα είδη

που προβλέπεται να πωλούνται σύµφωνα µε το παρόν,
β) τα επιπρόσθετα προϊόντα είναι συµβατά µε το αντικεί-

µενο της θέσης δραστηριοποίησης του πωλητή του δικαιώ-
µατος πλανόδιας δραστηριοποίησης,
γ) για παραγωγούς πωλητές, τα πρόσθετα προϊόντα πε-

ριλαµβάνονται στη δήλωση Ολοκληρωµένου Συστήµατος
Διαχείρισης και Ελέγχου, της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτρο-
φής Ε.Λ.Γ.Α.,
δ) προσκοµίζονται η άδεια κυκλοφορίας και η βεβαίωση

υγειονοµικής καταλληλότητας από την Υγειονοµική Υπη-
ρεσία της περιφερειακής ενότητας όπου ανήκει η Διεύθυν-
ση Μεταφορών, στην οποία γίνεται ή ταξινόµηση ή η έκδο-
ση άδειας κυκλοφορίας του οχήµατος, καθώς και του Δελ-
τίου Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.), του
δηλούµενου προς χρήση οχήµατος.

3. Με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 67 καθορίζο-
νται τα είδη πώλησης για τον παραγωγό πωλητή και επαγ-
γελµατία πωλητή, ο τρόπος αλλαγής και προσθήκης πω-
λούµενων προϊόντων, η συνδυαστική πώλησή τους και η
µορφή και τα αναγραφόµενα στοιχεία στην πινακίδα που
οφείλουν να τηρούν στα σηµεία πώλησης (πάγκους) οι πα-
ραγωγοί και επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών.

4. Η πώληση ζώντων χερσαίων και υδρόβιων ζώων στις
υπαίθριες αγορές του παρόντος απαγορεύεται.

Άρθρο 19
Μεταβίβαση άδειας παραγωγού και επαγγελµατία 
πωλητή - µεταβίβαση θέσεων δραστηριοποίησης 

παραγωγού και επαγγελµατία πωλητή - µεταβίβαση 
δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο

1. Η άδεια µε τις αντίστοιχες θέσεις επαγγελµατία πω-
λητή, η άδεια και οι θέσεις δραστηριοποίησης παραγωγού
πωλητή σε όλους τους τοµείς υπαίθριου εµπορίου, καθώς
και η άδεια και τα δικαιώµατα δραστηριοποίησης στο πλα-
νόδιο εµπόριο µπορούν να µεταβιβάζονται, µε απόφαση
της αρµόδιας αρχής, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Οριστική παύση δραστηριοποίησης λόγω συνταξιοδό-
τησης, παραίτησης ή αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό
τουλάχιστον ίσο µε εξήντα επτά τοις εκατό (67%). Εντός
έξι (6) µηνών από την οριστική παύση της δραστηριότητας,
ο πωλητής µπορεί να µεταβιβάσει την άδεια και τις θέσεις
ή τα δικαιώµατα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο,
σε ένα από τα ενήλικα τέκνα ή τον/την σύζυγό του ή
τον/την συµβίο/α του, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον ν. 4356/2015 (Α΄ 181), ή τους/τις αδελφούς/αδελφές
του, εφόσον ο τελευταίος/α πληροί τις προϋποθέσεις,
προκειµένου να είναι κάτοχος της άδειας. Ο µεταβιβάζων
πωλητής, εφόσον έχει εξοφλήσει τις οφειλές που αφο-
ρούν στις θέσεις που αναφέρονται στην άδεια ή τη δρα-
στηριοποίηση στο πλανόδιο εµπόριο, υποβάλλει στην αρ-
µόδια αρχή σχετική αίτηση µε την οποία δηλώνει το πρό-
σωπο στο οποίο επιθυµεί να µεταβιβαστούν η άδεια και οι
θέσεις που αντιστοιχούν σε αυτήν, συνοδευόµενη από τα
δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση της
παρ. 3 του άρθρου 67. Ο αποδέκτης της άδειας και των θέ-
σεων υποβάλλει στην αρµόδια αρχή αίτηση αποδοχής της
άδειας, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά που προβλέ-
πονται για τον τύπο άδειας που του µεταβιβάζεται, σύµ-
φωνα µε όσα αναφέρονται στην απόφαση της παρ. 3 του
άρθρου 67.
β) Παύση δραστηριοποίησης λόγω θανάτου. Εντός έξι

(6) µηνών από την οριστική παύση της δραστηριότητας, τα
ενήλικα τέκνα ή ο/η σύζυγός ή ο συµβίος/α, σύµφωνα µε ό-
σα προβλέπονται στον ν. 4356/2015, ή οι αδελφοί/ αδελ-
φές του κατόχου που απεβίωσε δύναται, µέσα σε έξι (6)
µήνες από την ηµεροµηνία του θανάτου, να ζητήσει τη µε-
ταβίβαση της άδειας δραστηριοποίησης του αποβιώσαντος
πωλητή, και τις θέσεις ή τα δικαιώµατα δραστηριοποίησης
στο πλανόδιο εµπόριο που αντιστοιχούν σε αυτήν, στο
πρόσωπό του, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, προκειµέ-
νου να είναι κάτοχος της άδειας δραστηριοποίησης. Ο α-
ποδέκτης της άδειας και των θέσεων ή των δικαιωµάτων
δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο που αντιστοι-
χούν σε αυτήν υποβάλλει στην αρµόδια αρχή, αίτηση απο-
δοχής της άδειας, συνοδευόµενη από τα δικαιολογητικά
που προβλέπονται για τον τύπο άδειας που του µεταβιβά-
ζεται, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην απόφαση της
παρ. 3 του άρθρου 67, καθώς και µε έγγραφη παραίτηση
των υπολοίπων πιθανών δικαιούχων. Εφόσον η ανωτέρω
αίτηση υποβληθεί εµπρόθεσµα από περισσότερους του ε-
νός δικαιούχους, προηγείται αυτός που προτιµάται από
τον αποβιώσαντα µε δηµοσιευµένη διάταξη τελευταίας
βούλησης, και αν αυτή δεν υπάρχει, κατά σειρά προτεραι-
ότητας τα ενήλικα τέκνα του, ο/η σύζυγός ή ο/η συµβίος/α
και οι αδελφοί/αδελφές του µε τα κριτήρια της παρ. 1 του
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άρθρου 16. Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι του ενός
διεκδικητές, η άδεια και οι θέσεις που αντιστοιχούν σε αυ-
τήν αποδίδονται σε έναν από τους διεκδικητές κατόπιν
διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης. Για την έκδοση απόφα-
σης µεταβίβασης της άδειας από την αρµόδια αρχή απαι-
τείται η προηγούµενη εξόφληση από τον νέο κάτοχο όλων
των οφειλών του αποβιώσαντα προκατόχου του που αφο-
ρούν στις θέσεις ή τη δραστηριοποίηση στο πλανόδιο ε-
µπόριο που αναφέρονται στην άδεια που µεταβιβάστηκε. 

2. Ειδικά για τη µεταβίβαση της άδειας σε σύζυγο ή συµ-
βίο/α, απαιτείται ο γάµος ή το σύµφωνο συµβίωσης να υφί-
σταται για πέντε (5) τουλάχιστον έτη.

3. Αν η αίτηση µεταβίβασης της άδειας δραστηριοποίη-
σης πωλητή δεν υποβληθεί εντός της προθεσµίας των έξι
(6) µηνών, η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως και αυτή
δεν µπορεί πλέον να µεταβιβασθεί.

4. Απαγορεύεται σε κάτοχο άδειας δραστηριοποίησης
στο υπαίθριο εµπόριο που µεταβίβασε αυτήν σε τρίτον,
σύµφωνα µε το παρόν, να αποκτήσει νέα άδεια ή να απο-
δεχθεί τη µεταβίβαση σε αυτόν υφιστάµενης άδειας δρα-
στηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο. 

5. Απαγορεύεται η µεταβίβαση της άδειας δραστηριο-
ποίησης πωλητή, η ισχύς της οποίας έχει ανασταλεί, για
τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 21, και για όσο
χρόνο διαρκεί η αναστολή.

6. Η αρµόδια αρχή καταχωρεί την απόφαση αποδοχής
της µεταβίβασης και την άδεια που µεταβιβάστηκε στο
Ο.Π.Σ.Α.Α..

Άρθρο 20
Αµοιβαία ανταλλαγή και αλλαγή θέσης 
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο 

Επιτρέπεται, µε απόφαση της αρµόδιας αρχής, η αµοι-
βαία ανταλλαγή θέσης µεταξύ δύο (2) ή περισσότερων πω-
λητών που δραστηριοποιούνται στην ίδια υπαίθρια οργα-
νωµένη αγορά, ή στον ίδιο δήµο στην περίπτωση του στά-
σιµου εµπορίου, κατόπιν αίτησής τους, εφόσον δεν διατα-
ράσσεται η λειτουργία της αγοράς κατά την κρίση της αρ-
µόδιας αρχής.

Άρθρο 21
Αναστολή, παραίτηση και απώλεια θέσης 

δραστηριοποίησης και δικαιώµατος δραστηριοποίησης
στο πλανόδιο εµπόριο - Ανάκληση άδειας

1. Η κατοχή συγκεκριµένης θέσης στο υπαίθριο εµπόριο
αναστέλλεται αυτοδικαίως, αν δεν καταβληθεί από τον υ-
πόχρεο το προβλεπόµενο τέλος για τη θέση, για χρονικό
διάστηµα δύο (2) συνεχόµενων µηνών. Η αρµόδια αρχή εκ-
δίδει σχετική διαπιστωτική πράξη και αναρτά αυτήν εντός
δέκα (10) ηµερών στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

2. Η αναστολή της παρ. 1 αίρεται, εφόσον ο υπόχρεος
για την καταβολή του οφειλόµενου τέλους προβεί στην ε-
ξόφλησή του εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών, ή πέ-
ντε (5) µηνών αν η αξία του οφειλόµενου τέλους είναι µε-
γαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ, από την αυτοδίκαιη
απώλεια της θέσης. Αν η προθεσµία του πρώτου εδαφίου
παρέλθει άπρακτη, επέρχεται οριστική απώλεια της θέσης
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο ή του δικαιώµα-
τος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο, στην οικεία
Περιφέρεια. Η αρµόδια αρχή µπορεί να προκηρύξει εκ νέ-

ου τις απωλεσθείσες θέσεις, καθώς και τις άδειες δραστη-
ριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο για το υπόλοιπο του αρ-
χικού χρόνου ισχύος τους.  

3. Ο πωλητής που έχει απωλέσει οριστικά τη θέση δρα-
στηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο ή το δικαίωµα δρα-
στηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο, έχει δικαίωµα συµ-
µετοχής σε νέα προκήρυξη µόνο εφόσον εξοφλήσει την ο-
φειλή που οδήγησε στην ανωτέρω απώλεια. 

4. Ο πωλητής που κατέχει άδεια ή θέση δραστηριοποίη-
σης στο υπαίθριο εµπόριο ή άδεια δραστηριοποίησης στο
πλανόδιο εµπόριο µπορεί να παραιτείται οικειοθελώς από
αυτές. Η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως στην αρµόδια
αρχή που του χορήγησε την άδεια ή του παραχώρησε τη
θέση ή το δικαίωµα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπό-
ριο. Αν στην άδεια δραστηριοποίησης αναφέρονται θέσεις
δραστηριοποίησης, η παραίτηση εκτείνεται και σε αυτές. Η
αρµόδια αρχή µπορεί να προκηρύξει εκ νέου τις ελεύθερες
θέσεις, καθώς και τα δικαιώµατα δραστηριοποίησης στο
πλανόδιο εµπόριο για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου ι-
σχύος τους.  

5. Λόγοι απώλειας θέσης ή δικαιώµατος δραστηριοποίη-
σης στο πλανόδιο εµπόριο είναι επίσης:
α) Η µη ανανέωση της άδειας δραστηριοποίησης στο υ-

παίθριο εµπόριο εντός της προθεσµίας της περ. α) της
παρ. 1 του άρθρου 17. 
β) Η διάθεση άλλων προϊόντων σε σχέση µε εκείνα που

αντιστοιχούν στην άδεια ή στη θέση η οποία του έχει χο-
ρηγηθεί ή στο δικαίωµα πλανόδιας δραστηριοποίησης που
του έχει χορηγηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η απώλεια αφο-
ρά στο σύνολο των θέσεων δραστηριοποίησης και δικαιω-
µάτων πλανόδιας δραστηριοποίησης.
γ) Η έλλειψη δραστηριοποίησης άνω των τριάντα (30) η-

µερών συνολικά, εντός ενός (1) ηµερολογιακού έτους η ο-
ποία δεν οφείλεται σε: 
γα) ανωτέρα βία και 
γβ) φυσική ή άλλη καταστροφή της παραγωγής του ή ε-

ξάντληση των αποθεµάτων των προϊόντων του, που οφεί-
λεται στην πώληση αυτών (αφορά παραγωγό - πωλητή). 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή φυσικής ή άλλης κατα-

στροφής της παραγωγής, ο πωλητής υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση, κατά περίπτωση, στον φορέα λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς, της αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών ή
τον οικείο δήµο για στάσιµο εµπόριο.
δ) Η µη πώληση των προϊόντων σε ποσοστό τουλάχι-

στον πενήντα τοις εκατό (50%) επί της δηλωθείσας στο
Ο.Σ.Δ.Ε./Ε.Λ.Γ.Α. ποσότητας των ειδών πώλησης που ανα-
φέρονται στην άδεια (αφορά παραγωγό πωλητή) κατά την
ανανέωση της άδειας, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
17, εκτός αν η µη πώληση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας
βίας.
ε) Η βεβαίωση παράβασης κατά τη διενέργεια ελέγχου,

από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα µη έκδοσης φορολογι-
κής απόδειξης ταµειακής µηχανής για τρεις (3) φορές ε-
ντός ενός (1) έτους. Στην περίπτωση του προηγούµενου ε-
δαφίου, επιβάλλεται στους παραβάτες ανάκληση όλων
των θέσεων δραστηριοποίησής τους, η οποία συνεπάγεται
ταυτόχρονη απώλεια δικαιώµατος συµµετοχής σε προκή-
ρυξη θέσης δραστηριοποίησης και πλανόδιας δραστηριο-
ποίησης για δεκαπέντε (15) ηµέρες.
Στις περ. β), γ) και ε), οι θέσεις και το δικαίωµα δραστη-

ριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο του οφειλέτη πωλητή ε-
παναπροκηρύσσονται για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου
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προκήρυξης, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος. Το
τέλος για τη θέση ή την πλανόδια δραστηριοποίηση καθο-
ρίζεται ανάλογα από την αρµόδια αρχή. Στις περ. α) και δ),
οι θέσεις ή το δικαίωµα δραστηριοποίησης του οφειλέτη
πωλητή επαναπροκηρύσσονται για το σύνολο του χρόνου
χορήγησης.
Για τις περ. α) έως στ) η αρµόδια αρχή εκδίδει διαπιστω-

τική πράξη, την οποία οφείλει να καταχωρήσει στο
Ο.Π.Σ.Α.Α.. 

6. Σε περίπτωση µη διατήρησης σε ισχύ και επικαιροποί-
ησης των δικαιολογητικών της  απόφασης της παρ. 3 του
άρθρου 67, µε την επιφύλαξη των κατωτέρω, επέρχεται
αυτοδικαίως απώλεια όλων των θέσεων δραστηριοποίη-
σης σε λαϊκές αγορές, στο στάσιµο εµπόριο και του δικαι-
ώµατος για δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εµπόριο. Η αρ-
µόδια αρχή εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη.
Με µεταγενέστερη υποβολή των δικαιολογητικών εντός

χρονικού διαστήµατος ενός (1) µηνός από την αρχική κα-
ταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους, ο πωλητής ανακτά
τη θέση δραστηριοποίησης στις λαϊκές αγορές, στο στάσι-
µο εµπόριο και το δικαίωµα δραστηριοποίησης στο πλανό-
διο εµπόριο. Σε αντίθετη περίπτωση, οι θέσεις και το δικαί-
ωµα δραστηριοποίησης επαναπροκηρύσσονται, για το υ-
πόλοιπο του αρχικού χρόνου προκήρυξης, σύµφωνα µε
τους όρους του παρόντος. Το τέλος για τη θέση ή το δικαί-
ωµα πλανόδιας δραστηριοποίησης, καθορίζεται ανάλογα
από την αρµόδια αρχή.
Ο προκάτοχος πωλητής έχει δικαίωµα συµµετοχής στην

προκήρυξη της θέσης και της πλανόδιας δραστηριοποίη-
σης, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος.

7. Στην περ. ε) της παρ. 5, ο πωλητής αποκτά θέση µε τη
διαδικασία της προκήρυξης, σύµφωνα µε το παρόν και ε-
φόσον παρέλθει ο χρόνος απώλειας δικαιώµατος συµµε-
τοχής σε προκήρυξη. 

8. Στις περιπτώσεις των παρ. 1, 5 και 6, για την απώλεια
της θέσης και του δικαιώµατος πλανόδιας δραστηριοποίη-
σης, ο φορέας στον οποίο δραστηριοποιούνταν ο πωλη-
τής, ενηµερώνει τον πωλητή και το Ο.Π.Σ.Α.Α.. Μετά από
την ενηµέρωση, ο πωλητής δεν δικαιούται να δραστηριο-
ποιείται, έως ότου επανέλθει σε αυτήν, είτε λόγω θεραπεί-
ας των λόγων απώλειας είτε µέσω συµµετοχής σε προκή-
ρυξη. 

9. Υφιστάµενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
άδειες παραγωγού πωλητή και επαγγελµατία πωλητή, κα-
θώς και όσες εκδίδονται σύµφωνα µε το παρόν, ανακαλού-
νται οριστικά στην περίπτωση θανάτου ή παραίτησης για
οποιονδήποτε λόγο του κατόχου, εφόσον δεν µεταβιβα-
στούν ή δεν γίνουν αποδεκτές από τους κληρονόµους,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19. 

Άρθρο 22
Αναπλήρωση, υποβοήθηση πωλητή 

και πρόσληψη υπαλλήλων 

1. Ο πωλητής, εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει
να έχει αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των
προϊόντων του. Ο πωλητής µπορεί να αναπληρώνεται από
ενήλικο πρόσωπο, εφόσον αυτό δεν κατέχει άδεια υπαί-
θριου εµπορίου του άρθρου 4, ως ακολούθως: 
α) παραγωγός πωλητής υπαίθριου εµπορίου: από πρό-

σωπο µε το οποίο έχει συγγένεια α΄ βαθµού ή από τον/την
σύζυγο ή τον συµβίο/α, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται

στο ν. 4356/2015 (Α΄ 181), έως εννέα (9) µήνες ή από δη-
λωµένο υπάλληλο για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µήνες,
ανά ηµερολογιακό έτος, 
β) επαγγελµατίας πωλητής υπαίθριου εµπορίου και χει-

ροτέχνης-καλλιτέχνης: από πρόσωπο µε το οποίο έχει
συγγένεια α΄ βαθµού ή από τον/την σύζυγο ή τον συµ-
βίο/α, υπό την έννοια της περ. α), ή από δηλωµένο υπάλ-
ληλο για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µήνες ανά ηµερολο-
γιακό έτος. Ειδικά για τους χειροτέχνες καλλιτέχνες που
κατέχουν άδεια τρίµηνης διάρκειας, το χρονικό διάστηµα
αναπλήρωσης δεν υπερβαίνει τον έναν (1) µήνα,
γ) πωλητής σε βραχυχρόνιες αγορές: από πρόσωπο µε

το οποίο έχει συγγένεια α΄ βαθµού ή από τον/την σύζυγο
ή τον συµβίο/α, υπό την έννοια της περ. α) ή από δηλωµέ-
νο υπάλληλο.

2. Η αναπλήρωση της παρ. 1 παρατείνεται µε απόφαση
του φορέα λειτουργίας για λόγους αναπηρίας ή σε περί-
πτωση επιπλοκών εγκυµοσύνης (για τις γυναίκες κατό-
χους αδείας), κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία συνοδεύ-
εται υποχρεωτικά από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από κέ-
ντρο πιστοποίησης αναπηρίας ή το αντίστοιχο ιατρικό πι-
στοποιητικό (για τις εγκύους). Επιτρέπεται, σε κάθε περί-
πτωση, η αναπλήρωση που γίνεται για λόγους που οφείλο-
νται στο πρόσωπο του πωλητή λόγω ανωτέρας βίας.

3. Ο παραγωγός και ο επαγγελµατίας πωλητής µπορεί
να υποβοηθούνται µε την παράλληλη παρουσία προσώπου
συγγένειας α΄ ή β΄ βαθµού ή από τον/την σύζυγο ή τον
συµβίο/α, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην περ. α) της
παρ. 1. Η υποβοήθηση διαρκεί κατ’ ανώτατο χρονικό όριο
έως τρεις (3) µήνες, ανά ηµερολογιακό έτος.

4. Οι πωλητές δηλώνουν τα άτοµα που τους αναπληρώ-
νουν ή τους υποβοηθούν στην αρµόδια αρχή, µία φορά,
στην αρχή κάθε ηµερολογιακού έτους ή όποτε παραστεί α-
νάγκη, µε κοινή αίτηση του πωλητή και του αναπληρωτή ή
του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή, ανάλογα µε την
περίπτωση του προσώπου που δηλώνεται. Η αίτηση του
προηγούµενου εδαφίου περιλαµβάνει:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας, τον Αριθµό Φορολογικού Μη-

τρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Α-
σφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αναπληρωτή ή του προσώπου
που υποβοηθά τον πωλητή,
β) το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης ή της υποβοή-

θησης, 
γ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ο-

ποίο προκύπτει ο βαθµός συγγένειας του πωλητή και του
αναπληρωτή ή του προσώπου που υποβοηθά τον πωλητή ή
τα στοιχεία της βεβαίωσης πρόσληψης του αναπληρωτή, 
δ) πιστοποιητικό υγείας της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.

35797/11.4.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1199), σε ισχύ για τον αναπλη-
ρωτή ή το πρόσωπο που υποβοηθά τον πωλητή, και
ε) υπεύθυνη δήλωση του αναπληρωτή ότι δεν κατέχει ά-

δεια παραγωγού ή επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπο-
ρίου.

5. Η αρµόδια αρχή, εντός των ορίων της οποίας δραστη-
ριοποιείται ο πωλητής, ελέγχει την οικογενειακή κατάστα-
ση του πωλητή ή τα στοιχεία πρόσληψης, καθώς και την ύ-
παρξη ή µη πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ του αναπληρω-
τή και, σε θετική περίπτωση, εφόσον το χρονικό διάστηµα
αναπλήρωσης είναι σύµφωνο µε το παρόν, ενηµερώνει το
πληροφοριακό σύστηµα και τους αιτούντες, χορηγώντας
βεβαίωση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης, κατά περίπτωση,
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στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα, του κατό-
χου της θέσης - δραστηριοποίησης, καθώς και τα στοιχεία
της αίτησης της παρ. 4.

6. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή,
εφόσον ο υποψήφιος υπάλληλος  δεν κατέχει άδεια παρα-
γωγού ή επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορίου. Ο πω-
λητής γνωστοποιεί την πρόσληψη υπαλλήλου, που τον α-
ναπληρώνει ή τον υποβοηθά, αυθηµερόν στην αρµόδια αρ-
χή υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση σχετικής βεβαίω-
σης πρόσληψης. Αν µε την πρόσληψη συνάπτεται σύµβα-
ση εργασίας ορισµένου χρόνου, ο πωλητής ενηµερώνει
κάθε φορά αµελλητί την αρµόδια αρχή και για την τυχόν α-
νανέωσή της. Για την πρόσληψη, τη λύση της σύµβασης
εργασίας, καθώς και τους όρους εργασίας των υπαλλήλων
εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµο-
θεσίας.

7. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη αναπλήρωση από περισ-
σότερους του ενός (1) αναπληρωτές. Εξαιρούνται οι κάτο-
χοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαί-
θριου εµπορίου, οι οποίοι δύνανται να δραστηριοποιούνται
ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία βραχυχρόνιες αγο-
ρές είτε µέσω αναπλήρωσης είτε µέσω πρόσληψης υπαλ-
λήλων. 

8. Ο πωλητής ή ο αναπληρωτής του υποχρεούνται σε
αυτοπρόσωπη παρουσία στον χώρο πώλησης των προϊό-
ντων. Το πρόσωπο που αναπληρώνει τον πωλητή είναι α-
ποκλειστικά υπεύθυνο για την άσκηση της δραστηριοποίη-
σης.

9. Για οποιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων της υπο-
βοήθησης, της αναπλήρωσης και της πρόσληψης υπαλλή-
λου, την ευθύνη ενηµέρωσης της αρµόδιας αρχής έχει ο
πωλητής.

10. Η αρµόδια αρχή ελέγχει αυτεπάγγελτα τα στοιχεία
της υπεύθυνης δήλωσης του υπαλλήλου, καθώς και την ύ-
παρξη ή µη πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ, ενηµερώνει το
πληροφοριακό σύστηµα και χορηγεί βεβαίωση πρόσληψης
στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα, καθώς και: 
α) τα στοιχεία ταυτότητας, ο Αριθµός Φορολογικού Μη-

τρώου (Α.Φ.Μ.) και ο Α.Μ.Κ.Α. του υπαλλήλου, 
β) η ηµεροµηνία πρόσληψης και γ) τα στοιχεία ταυτότη-

τας και ο Α.Φ.Μ. του πωλητή-εργοδότη.
11. Στην περίπτωση των αγρεργατών, που απασχολού-

νται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και παράλληλα
εργάζονται ως λιανοπωλητές στις λαϊκές αγορές, ισχύουν
τα αναφερόµενα στην παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 3232/
2004 (Α΄ 48).

12. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, ο πωλη-
τής υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά την αρµόδια αρχή
εντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών. Η αρµόδια αρχή, ε-
ντός προθεσµίας τριών (3) ηµερών από την ηµέρα που έ-
λαβε γνώση της λύσης της σχέσης εργασίας, ενηµερώνει
σχετικά το Ο.Π.Σ.Α.Α.. 

13. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους πωλητές που δη-
λώνονται από νοµικά πρόσωπα. Η δήλωση αναπλήρωσης ή
υποβοήθησης υποβάλλεται από το νοµικό πρόσωπο στην
αρµόδια αρχή.

14. Ειδικά για τις λαϊκές αγορές, η δήλωση των αναπλη-
ρωτών, καθώς και η γνωστοποίηση των υπαλλήλων µπο-
ρούν να υποβληθούν στην Περιφέρεια για το σύνολο των
λαϊκών αγορών αυτής στις οποίες δραστηριοποιείται ο πω-
λητής. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΤΕΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 23
Καθορισµός τέλους θέσης και δικαιώµατος 
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο 

1. Οι υφιστάµενοι κατά την έκδοση του παρόντος κάτο-
χοι άδειας παραγωγοί και επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών
αγορών καταβάλλουν ηµερήσιο τέλος θέσης, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στον κανονισµό λειτουργίας της αγοράς, για
τη δραστηριοποίηση σε αυτές και την κάλυψη των πάσης
φύσεως αναγκών της. Οι υπόχρεοι καταβολής του ηµερή-
σιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγο-
ρών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήµων του άρθρου
21 του από 24.9/20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος
(Α΄ 171) για την καθαριότητα και αποκοµιδή των απορριµ-
µάτων των χώρων που χρησιµοποιούνται από τις λαϊκές α-
γορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουρ-
γίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του ιδί-
ου βασιλικού διατάγµατος ή όποια άλλη οικονοµική επιβά-
ρυνση για παρεχόµενες από τους δήµους και τις Περιφέ-
ρειες υπηρεσίες, σχετικές µε τη λειτουργία των λαϊκών α-
γορών.

2. Ο επιµερισµός των εσόδων που προκύπτουν από την
καταβολή του ηµερήσιου τέλους γίνεται ως εξής:
α) Για έσοδα που εισπράττονται από τις Περιφέρειες Ατ-

τικής και Κεντρικής Μακεδονίας από λαϊκές αγορές αρµο-
διότητάς τους, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) περιέρ-
χεται στις οικείες Περιφέρειες και ποσοστό πενήντα τοις
εκατό (50%) στους δήµους, στα γεωγραφικά όρια των ο-
ποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές, µε εγγραφή στους
προϋπολογισµούς τους για την αντιµετώπιση των λειτουρ-
γικών αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία των
λαϊκών αγορών, την προµήθεια και χρήση τηλεπικοινωνια-
κών µέσων για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των
υπηρεσιών ελέγχου και τη διασφάλιση της δηµόσιας υγεί-
ας. Η απόδοση του ποσού που περιέρχεται στους δήµους,
γίνεται το αργότερο κάθε εξάµηνο βάσει συντελεστών κα-
τανοµής που είναι ανάλογοι του αριθµού των πωλητών
που δραστηριοποιήθηκαν στις λαϊκές αγορές κάθε δήµου
κατά το προηγούµενο έτος. Οι συντελεστές κατανοµής ο-
ρίζονται µε απόφαση της οικείας Περιφέρειας, η οποία εκ-
δίδεται µέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Το ανωτέ-
ρω αναφερόµενο ποσό είναι το µοναδικό  τέλος που απο-
δίδεται στους δήµους για τη λειτουργία των λαϊκών αγο-
ρών. Στο ποσοστό αυτό δεν υπολογίζεται το αναλογούν
χαρτόσηµο, το οποίο είναι ενιαίο για όλη τη Χώρα.
β) Για έσοδα που εισπράττονται από τους λοιπούς φο-

ρείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, δηλαδή τους δήµους
της λοιπής Επικράτειας, ποσοστό εβδοµήντα πέντε τοις ε-
κατό (75%) περιέρχεται σε αυτούς και ποσοστό είκοσι πέ-
ντε τοις εκατό (25%) στην οικεία Περιφέρεια και αποδίδε-
ται σε αυτήν τουλάχιστον µία (1) φορά κάθε εξάµηνο, µε
απόφαση του οικείου δήµου. Το ποσό αυτό εγγράφεται ως
έσοδο στους προϋπολογισµούς των αντίστοιχων Περιφε-
ρειών.

3. Για τη δραστηριοποίηση στο στάσιµο εµπόριο (παρα-
γωγών και επαγγελµατιών πωλητών) καταβάλλεται τέλος
κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. Με απόφαση του οικείου
δήµου καθορίζονται το ύψος του τέλους, ο τρόπος πληρω-
µής και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα. 
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4. Για τη δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εµπόριο κατα-
βάλλεται τέλος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο.
Με απόφαση της οικείας περιφέρειας καθορίζονται το ύ-
ψος του τέλους, ο τρόπος πληρωµής και κάθε άλλο σχετι-
κό ζήτηµα. 

5. Για τους κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη, κα-
ταβάλλονται τέλη δραστηριοποίησης σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στον κανονισµό λειτουργίας αγοράς από τον αρ-
µόδιο φορέα λειτουργίας της αγοράς. 

6. Από το τέλος που εισπράττουν οι φορείς λειτουργίας
των λαϊκών αγορών της περιφέρειας Αττικής και της Μη-
τροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ποσοστό ένα τοις
εκατό (1%) εµφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπο-
λογισµού σε διακριτό αναλυτικό λογαριασµό εσόδου
(Α.Λ.Ε.) λόγω της υποστήριξης της λειτουργίας και της συ-
ντήρησης του Ο.Π.Σ.Α.Α. από τη Γενική Γραµµατεία Εµπο-
ρίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.

7. Από το τέλος που εισπράττουν οι φορείς λειτουργίας
των βραχυχρόνιων αγορών και των αγορών χειροτεχνών-
καλλιτεχνών της περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολι-
τικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ποσοστό ένα τοις εκατό
(1%) εµφανίζεται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού σε διακριτό αναλυτικό λογαριασµό εσόδου (Α.Λ.Ε.)
λόγω της υποστήριξης της λειτουργίας και της συντήρη-
σης του Ο.Π.Σ.Α.Α. από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων.

8. Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των δευτεροβάθ-
µιων συνδικαλιστικών οργάνων (οµοσπονδιών) των πωλη-
τών λαϊκών αγορών, πέραν του ηµερήσιου τέλους, δύνα-
ται να συνεισπράττεται και συνδροµή υπέρ των οργάνων
αυτών. Το ποσό της συνδροµής δεν αποτελεί δηµόσιο έσο-
δο ή ανταποδοτικό τέλος ή έσοδο του φορέα λειτουργίας
και εισπράττεται πέραν του ηµερήσιου τέλους. Η απόδοσή
του στις δικαιούχες οργανώσεις γίνεται µε σεβασµό στην
ανεξαρτησία τους από τους φορείς λειτουργίας. Έως την
πρώτη εβδοµάδα του Δεκεµβρίου, εκάστου έτους, µε ισχύ
το επόµενο έτος, οι ενδιαφερόµενες συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις, εφόσον το επιθυµούν, καταθέτουν στους φο-
ρείς λειτουργίας αίτηση για την εφαρµογή της παρούσας,
στην οποία περιλαµβάνονται η απόφαση του αρµοδίου ορ-
γάνου, σύµφωνα µε το καταστατικό της οργάνωσης για το
ύψος της συνδροµής, ο κατάλογος των πρωτοβάθµιων φο-
ρέων - µελών τους και οι λαϊκές αγορές στις οποίες δρα-
στηριοποιούνται τα πρωτοβάθµια αυτά όργανα. Το ποσό
της συνδροµής, που εισπράττεται µε τη διαδικασία της πα-
ρούσας, δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό
(5%) του ηµερήσιου ανταποδοτικού τέλους. Οι πωλητές
που δεν είναι µέλη πρωτοβάθµιων σωµατείων-µελών των
οµοσπονδιών, µε αίτησή τους στον φορέα λειτουργίας,
δεν καταβάλλουν την ανωτέρω αναφερόµενη συνδροµή. 

9. Σε περίπτωση προπληρωµής του τέλους της θέσης
δραστηριοποίησης, καθώς και του δικαιώµατος για πλανό-
δια δραστηριοποίηση για ολόκληρο το έτος, ο φορέας πα-
ρέχει έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ε-
τήσιου τέλους.

Άρθρο 24
Απαλλαγή από τα τέλη

1. Ο κάτοχος θέσης δραστηριοποίησης απαλλάσσεται α-
πό την υποχρέωση καταβολής του τέλους για τη θέση ή το

δικαίωµα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο, που
κατέχει, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

2. Ειδικά ο παραγωγός πωλητής απαλλάσσεται  από την
υποχρέωση καταβολής του τέλους για τη θέση ή το δικαί-
ωµα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο, που κατέ-
χει λόγω φυσικής ή άλλης καταστροφής της παραγωγής
του, καθώς και λόγω εξάντλησης των αποθεµάτων των
προϊόντων του που οφείλεται στην πώληση αυτών. Για τον
σκοπό αυτόν, υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στον
φορέα διαχείρισης της λαϊκής αγοράς και δεν έχει θέση
δραστηριοποίησης για τα προϊόντα αυτά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Άρθρο 25
Επιλογή χώρου λειτουργίας υπαίθριων οργανωµένων

αγορών 

1. Η λειτουργία υπαίθριων οργανωµένων αγορών επι-
τρέπεται σε υπαίθριους χώρους που ορίζονται µε απόφαση
της αρµόδιας αρχής, και στους οποίους υπάρχει ελεύθερη
και εύκολη πρόσβαση για το κοινό, περιλαµβανόµενων
των ατόµων µε αναπηρία, και ιδίως σε οδούς, πλατείες,
πάρκα και εξωτερικούς χώρους εκκλησιών. Οι υπαίθριοι
χώροι του πρώτου εδαφίου µπορούν να είναι δηµόσιοι ή µι-
σθωµένοι από το Δηµόσιο.

2. Η απόφαση ορισµού των χώρων λειτουργίας της παρ.
1 εκδίδεται µετά από γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρ-
χής σχετικά µε τις επιπτώσεις στην κυκλοφορία πεζών και
οχηµάτων. Η γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής υπο-
βάλλεται εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών αφότου
ζητηθεί, και αν αυτή παρέλθει άπρακτη, η απόφαση του
φορέα λειτουργίας µπορεί να εκδίδεται χωρίς αυτή. 

3. Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας οφείλει να διασφαλί-
ζει ότι, µε τον ορισµό των χώρων λειτουργίας των υπαί-
θριων οργανωµένων αγορών, δεν εµποδίζεται η πρόσβαση
σε σχολεία, νοσοκοµεία, κέντρα υγείας, σταθµούς του α-
στικού και του προαστιακού σιδηρόδροµου, σταθµούς υπε-
ραστικών λεωφορείων, αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία,
µνηµεία, χώρους άσκησης θρησκευτικής λατρείας, αστυ-
νοµικούς, λιµενικούς και πυροσβεστικούς σταθµούς, εισό-
δους κατοικιών και καταστηµάτων, ξενοδοχειακές µονά-
δες, καθώς και ότι δεν δυσχεραίνονται η λειτουργία των α-
νωτέρω και ο εφοδιασµός κάθε είδους καταστηµάτων και
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

4. Η απόφαση ορισµού του χώρου λειτουργίας υπαίθριας
οργανωµένης αγοράς συνοδεύεται από τοπογραφικό διά-
γραµµα, που συντάσσεται µε µέριµνα του φορέα λειτουρ-
γίας και στο οποίο απεικονίζονται:
α) τα όρια που αυτή καταλαµβάνει, 
β) η χωροθέτηση των θέσεων, ανά κατηγορία προϊό-

ντων, 
γ) το σύνολο των θέσεων που καλύπτουν οι πωλητές µε

αρίθµηση, αναφορά στο αντικείµενο εκµετάλλευσης κάθε
πάγκου πωλητών στις αγορές που απαιτείται και 
δ) οι κενές θέσεις.
Το ανωτέρω τοπογραφικό διάγραµµα, καταχωρείται στο

Ο.Π.Σ.A.Α. και κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυ-
ξης της οικείας Περιφέρειας, εντός της προθεσµίας της
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παρ. 2 του άρθρου 56.
5. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της χωρο-

ταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας, η κατασκευή και το-
ποθέτηση στους χώρους λειτουργίας υπαίθριας οργανω-
µένης αγοράς προσωρινών στεγάστρων ή σκιάστρων ανοι-
χτού τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους ή
τον τρόπο στήριξής τους στο έδαφος, δεν αναιρεί τον υ-
παίθριο χαρακτήρα της. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγο-
ράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον αρµό-
διο φορέα λειτουργίας, ύστερα από έγκριση της αρµόδιας
τεχνικής υπηρεσίας του σχετικά µε την ασφάλεια χρήσης
και τη στατική επάρκεια των κατασκευών.

6. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και ιδίως πανδηµίας
ή θεοµηνίας, ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας µπορεί να ο-
ρίζει µε απόφασή του, η οποία εκδίδεται µετά από γνώµη
του Γενικού Γραµµατέα Εµπορίου και Προστασίας Κατανα-
λωτή, επιπρόσθετο χώρο λειτουργίας υφιστάµενης υπαί-
θριας οργανωµένης αγοράς, εντός των ορίων του ίδιου δή-
µου, που καλείται «παράλληλη αγορά». Η παράλληλη αγο-
ρά λειτουργεί κατά την ίδια ηµέρα και κατά τις ώρες που
προβλέπονται για την υφιστάµενη υπαίθρια οργανωµένη
αγορά. Στην παράλληλη αγορά δραστηριοποιείται µέγι-
στος αριθµός πωλητών ίσος µε το πενήντα τοις εκατό
(50%) του συνολικού αριθµού, ανά κατηγορία πωλητών,
που προβλέπονται για την υφιστάµενη υπαίθρια αγορά. Η
απόφαση ορισµού παράλληλης αγοράς συνοδεύεται από
τοπογραφικό διάγραµµα σύµφωνα µε την παρ. 4.

7. Η παράλληλη αγορά της παρ. 6 έχει προσωρινό χαρα-
κτήρα και δεν συνιστά νέα υπαίθρια οργανωµένη αγορά ή
επέκταση υπάρχουσας. Το άθροισµα των δραστηριοποιού-
µενων πωλητών στην υφιστάµενη και την παράλληλη υπαί-
θρια οργανωµένη αγορά δεν µπορεί να υπερβαίνει τον α-
ριθµό των πωλητών που προβλέπονται στον Κανονισµό
Λειτουργίας της υφιστάµενης υπαίθριας οργανωµένης α-
γοράς. 

8. Επιτρέπεται η λειτουργία των αγορών χειροτεχνών –
καλλιτεχνών σε απόσταση µικρότερη των πενήντα (50) µέ-
τρων από αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και χώρους ά-
σκησης θρησκευτικής λατρείας, µετά από σύµφωνη γνώµη
των καθ‘ ύλην αρµόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων Πολι-
τισµού και Αθλητισµού και Παιδείας και Θρησκευµάτων, α-
νάλογα µε την περίπτωση. 

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 26
Αρµόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας 

των λαϊκών αγορών

1. Αρµόδιες αρχές για τη λειτουργία των λαϊκών αγο-
ρών, και φορείς λειτουργίας τους, είναι οι δήµοι της χώρας
εντός των ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν. Ειδικά
για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών που λειτουργούν ε-
ντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπο-
λιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρµόδιες αρχές ορίζο-
νται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας αντίστοιχα.

2. Οι αρµόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις λαϊκές α-
γορές που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν ε-
ντός των ορίων τους, τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη µετακίνηση, την επέ-

κταση και τη χωροθέτηση των λαϊκών αγορών, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 27, καθώς και την εύρυθµη
λειτουργία τους, και ιδίως την καθαριότητα του χώρου κα-
τά τη διάρκεια και µετά το πέρας της λειτουργίας της λαϊ-
κής αγοράς, 
β) την έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς,

µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε σχετικό ζήτηµα µε τη λει-
τουργία της λαϊκής αγοράς, που δεν ορίζεται µε τον παρό-
ντα νόµο, και ιδίως το ύψος του ηµερήσιου ανταποδοτικού
τέλους και ο τρόπος καταβολής του, 
γ) την καταχώρηση για κάθε λαϊκή αγορά στο

Ο.Π.Σ.A.Α., των ακόλουθων στοιχείων: 
γα) της απόφασης ίδρυσης, µετακίνησης ή επέκτασης

της λαϊκής αγοράς,
γβ) του Κανονισµού Λειτουργίας λαϊκής αγοράς, σύµ-

φωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 28, και
γγ) του τοπογραφικού διαγράµµατος της λαϊκής αγο-

ράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρ-
θρου 25,
δ) την έκδοση,  τη χορήγηση και την ανανέωση αδειών

παραγωγού και επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκή αγορά και
την παραχώρηση θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊ-
κή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης, αποκλει-
στικά από τις Περιφέρειες, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
στα άρθρα 13 έως 16,
ε) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης

πωλητή σε λαϊκή αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 21, και τη
σχετική ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή,
στ) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης- υπο-

βοήθησης πωλητή και πρόσληψης υπαλλήλου, για το σύ-
νολο των λαϊκών αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται ο
πωλητής, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 22, και
την ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
ζ) τη µεταβίβαση της άδειας και της θέσης δραστηριο-

ποίησης πωλητή, για το σύνολο των λαϊκών αγορών στις
οποίες δραστηριοποιείται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 19, και τη σχετική ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
η) την προσθήκη στους καταστατικούς σκοπούς υφιστά-

µενων κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νοµι-
κών προσώπων των Ο.Τ.Α. του τρόπου υλοποίησης µίας ή
περισσοτέρων αρµοδιοτήτων της αρµόδιας αρχής σύµφω-
να µε όσα προβλέπονται στον ν. 3852/2010 (Α΄ 87), και τη
συµµετοχή αυτών σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, σε
διακρατικές και διαπεριφερειακές δράσεις µε κοινωνικό,
πολιτιστικό και οικονοµικό περιεχόµενο, συναφές µε τον
χώρο των λαϊκών αγορών,
θ) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την

ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, το µάρκετινγκ προϊό-
ντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύµπραξη µε
άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
ι) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της καθα-

ριότητας και υγιεινής, της φύλαξης, της διαγράµµισης και
άλλων αντίστοιχων καθηκόντων:
ια) την προσθήκη πωλούµενων προϊόντων στη λαϊκή α-

γορά.

Άρθρο 27
Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και κατάργηση λαϊκών

αγορών

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ίδρυση, η κατάργηση,
η µετακίνηση και η επέκταση των λαϊκών αγορών γίνεται
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µε απόφαση του φορέα λειτουργίας µετά από την επιλογή
του χώρου λειτουργίας τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στο άρθρο 25. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιεί-
ται στην Περιφέρεια του δήµου εντός των ορίων του οποί-
ου λειτουργεί η λαϊκή αγορά.

2. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των ο-
ρίων των δήµων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητρο-
πολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η ίδρυση, η κατάργη-
ση, η µετακίνηση και η επέκτασή τους γίνεται µε απόφαση
της οικείας Περιφέρειας, µετά από πρόταση του οικείου
δήµου και την επιλογή του χώρου λειτουργίας τους σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 25.

3. Με την απόφαση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς καθορί-
ζονται ο αριθµός των θέσεων αυτής για παραγωγούς πω-
λητές και επαγγελµατίες πωλητές και οι κατηγορίες των
θέσεων δραστηριοποίησης ανά αντικείµενο εκµετάλλευ-
σης. Σε κάθε νέα λαϊκή αγορά ο αριθµός των θέσεων που
αποδίδονται σε παραγωγούς πωλητές είναι ίσος µε τον α-
ριθµό των θέσεων που αποδίδονται σε επαγγελµατίες πω-
λητές.

4. Η απόφαση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς συνοδεύεται
από αίτηµα έκδοσης προκήρυξης για την κάλυψη των θέ-
σεων της νέας λαϊκής αγοράς από υφιστάµενους κατό-
χους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελµατία πωλη-
τή στην ίδια περιφέρεια και την έκδοση νέων αδειών παρα-
γωγού πωλητή και επαγγελµατία πωλητή.

Άρθρο 28
Κανονισµός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

Για την εύρυθµη λειτουργία κάθε λαϊκής αγοράς ο αρµό-
διος φορέας λειτουργίας εκδίδει Κανονισµό Λειτουργίας
Λαϊκής Αγοράς, που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του
οικείου δήµου και της οικείας Περιφέρειας και καταχωρίζε-
ται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαµβάνονται τουλάχι-
στον τα εξής:
α) Η οριοθέτηση και η διαγράµµιση του χώρου της λαϊ-

κής αγοράς, η διαγράµµιση, η αρίθµηση, η χωροθέτηση και
η κατανοµή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και πω-
λούµενων ειδών. Οι θέσεις και οι διάδροµοι µεταξύ των θέ-
σεων των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετηµένες, κατά
τρόπο ώστε να µην παρεµποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών
και καταστηµάτων, να µην κωλύεται η προσέλευση των κα-
ταναλωτών και γενικά να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουρ-
γία της αγοράς,
β) το µέγιστο επιτρεπτό µήκος της πρόσοψης των πά-

γκων ανά κατηγορία πωλητών και πωλούµενων ειδών, 
γ) οι ηµέρες και οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς,

σύµφωνα µε το άρθρο 10, 
δ) η επισήµανση της υποχρέωσης των πωλητών να µερι-

µνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιµοποιούν
και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δή-
µου στο έργο της. Η µέριµνα για την καθαριότητα του χώ-
ρου περιλαµβάνει την άµεση και συνεχή συλλογή των α-
πορριµµάτων. Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την ταχεία
αποµάκρυνση των κάθε είδους απορριµµάτων ευπαθών και
ευαλλοίωτων προϊόντων και ιδίως του νερού που προέρχε-
ται από το λιώσιµο του πάγου, που χρησιµοποιείται για τη
συντήρηση των αλιευµάτων. Ο καθαρισµός των αλιευµά-
των επιτρέπεται, µόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους
όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισµού 852/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης
Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίµων (L 139), και
λαµβάνουν κάθε µέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιει-

νής. Τα απόνερα και τα υπολείµµατα από τον καθαρισµό
των αλιευµάτων συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, αποµακρύ-
νονται από τη λαϊκή αγορά µε ευθύνη και µέριµνα του πω-
λητή και στη συνέχεια αντιµετωπίζονται ως ειδικά απόβλη-
τα, ανάλογα µε τον χαρακτήρα τους. Σε καµία περίπτωση
δεν διοχετεύονται στα δίκτυα των όµβριων υδάτων,
ε) οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο

στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού αλλά διαφορετικού
χρώµατος, ανάλογα µε την ιδιότητα του πωλητή, παραγω-
γού ή επαγγελµατία, καθώς και αντίστοιχη πινακίδα. Απα-
γορεύεται κάθε µορφής διαφήµιση επί των εκθετηρίων,
στ) το καταβαλλόµενο τέλος για κάθε θέση που ορίζεται

από τον φορέα λειτουργίας και ο τρόπος καταβολής του,
ζ) οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λει-

τουργίας, σε περιπτώσεις παράβασης του Κανονισµού Λει-
τουργίας. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι
αντικείµενο του Κανονισµού Λειτουργίας.

Άρθρο 29
Ηµέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών

1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν έξι (6) ηµέρες την ε-
βδοµάδα. Οι ηµέρες και το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών
αγορών καθορίζονται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας
τους και περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Λειτουργίας
τους. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέ-
ρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης
απαιτείται η προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του δήµου ε-
ντός των ορίων του οποίου λειτουργούν.

2. Οι λαϊκές αγορές δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια
των επίσηµων εθνικών ή τοπικών αργιών. Ηµέρα λειτουρ-
γίας λαϊκής αγοράς που συµπίπτει χρονικά µε ηµέρα επί-
σηµης εθνικής ή τοπικής αργίας µπορεί να µεταφέρεται µε
απόφαση του φορέα λειτουργίας. Για τις λαϊκές αγορές
που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητρο-
πολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη του δήµου εντός των ορίων του οποίου λειτουρ-
γούν.

Άρθρο 30
Διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας 

των λαϊκών αγορών

1. Κάθε φορέας λειτουργίας λαϊκής αγοράς µεριµνά για
την εύρυθµη λειτουργία της και τουλάχιστον για:
α) την προσβασιµότητα και την ασφάλεια των διερχόµε-

νων πωλητών και καταναλωτών,
β) την καθαριότητα του χώρου κατά τη διάρκεια και µετά

το πέρας της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, καθώς και
την τήρηση των κανόνων υγιεινής, σύµφωνα µε όσα προ-
βλέπονται στο άρθρο 13 της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./
οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας
(Β΄ 2161),
γ) την τήρηση των κανόνων για την τοποθέτηση πωλη-

τών στη λαϊκή αγορά και γενικότερα για την εύρυθµη λει-
τουργία της αγοράς,
δ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουρ-

γίας του τοπογραφικού διαγράµµατος κάθε λαϊκής αγο-
ράς, που λειτουργεί εντός των ορίων του, στο οποίο απει-
κονίζονται οι θέσεις και αναγράφονται οι πωλητές που τις
καταλαµβάνουν, καθώς επίσης και οι κενές θέσεις.

2. Με µέριµνα του φορέα λειτουργίας, σε κάθε λαϊκή α-
γορά τοποθετείται περίπτερο (κιόσκι) στο οποίο αναρτάται
το τοπογραφικό διάγραµµα της λαϊκής αγοράς και στο ο-
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ποίο φαίνονται ευκρινώς οι τοµείς κατ’ είδος προϊόντων.
Τοποθετούνται, επίσης, δελτία παραπόνων και κυτίο συλ-
λογής τους.

3. Η εποπτεία εφαρµογής του Κανονισµού Λειτουργίας
της λαϊκής αγοράς ανήκει αποκλειστικά στον φορέα λει-
τουργίας της. 

Άρθρο 31
Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε λαϊκές αγορές

1. Σε κάθε λαϊκή αγορά µπορούν να δραστηριοποιού-
νται:
α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή σε λαϊκή αγο-

ρά στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία
λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από
την αρµόδια αρχή,
β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκή α-

γορά στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία
λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης από
την αρµόδια αρχή.

2. Οι πωλητές της παρ. 1 που είναι φυσικά πρόσωπα και
κατέχουν άδεια πωλητή σε λαϊκή αγορά, δεν επιτρέπεται
να κατέχουν περισσότερες από µία (1) θέση σε κάθε λαϊκή
αγορά. 

Άρθρο 32
Πρότυπες λαϊκές αγορές

1. Οι αρµόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 26 µπορούν,
µε απόφασή τους, να ιδρύουν πρότυπες λαϊκές αγορές ή
να µετατρέπουν υφιστάµενες λαϊκές αγορές σε πρότυπες
λαϊκές αγορές. Ο χαρακτηρισµός µίας λαϊκής αγοράς ως
πρότυπης απαιτεί κατ΄ ελάχιστο την ύπαρξη οµοιοµορφίας
των πάγκων, σταθερών υποδοµών αποχέτευσης και ηλε-
κτροδότησης, κάδων ανακύκλωσης και χώρων αναψυχής.
Στις πρότυπες λαϊκές αγορές µπορούν, επίσης, να δραστη-
ριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελµατίες µε διαφορετικό α-
ντικείµενο δραστηριοποίησης από τα προβλεπόµενα στο
παρόν. Τα πωλούµενα στις πρότυπες λαϊκές είδη ορίζονται
µε την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 67.

2. Οι αρµόδιες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 26 έχουν τις
ίδιες αρµοδιότητες και επί των πρότυπων λαϊκών αγορών. 

3. Σε κάθε πρότυπη λαϊκή αγορά µπορούν να δραστηριο-
ποιούνται ως πωλητές:
α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή σε λαϊκές αγο-

ρές στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία
πρότυπη λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυ-
ξης από τον φορέα λειτουργίας,
β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκές α-

γορές στους οποίους έχει δοθεί ή δίνεται θέση στην οικεία
πρότυπη λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυ-
ξης από τον φορέα λειτουργίας,
γ) οι πωλητές των περ. α) και β), εφόσον κατείχαν θέση

στη λαϊκή αγορά που µετατράπηκε σε πρότυπη λαϊκή αγο-
ρά και
δ) ελεύθεροι επαγγελµατίες µε διαφορετικό αντικείµενο

δραστηριοποίησης από τα προβλεπόµενα στο παρόν, οι ο-
ποίοι λαµβάνουν θέση σύµφωνα µε τους όρους που ανα-
φέρονται στην απόφαση ίδρυσης ή µετατροπής της πρότυ-
πης λαϊκής αγοράς.

4. Κάθε πωλητής της παρ. 3 δεν µπορεί να κατέχει πε-
ρισσότερες από µία (1) θέσεις σε κάθε πρότυπη λαϊκή αγο-
ρά.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 33
Βραχυχρόνιες αγορές

Η λειτουργία των βραχυχρόνιων αγορών διέπεται από
το παρόν κεφάλαιο, εκτός από τις  βραχυχρόνιες αγορές
που λειτουργούν σε περιοχές αρµοδιότητας των φορέων
διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων.

Άρθρο 34
Αρµόδιες αρχές - Φορείς λειτουργίας 

βραχυχρόνιων αγορών

1. Αρµόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας για τις βραχυ-
χρόνιες αγορές ορίζονται οι δήµοι εντός των ορίων των ο-
ποίων αυτές λειτουργούν. Για τη λειτουργία των κυριακάτι-
κων αγορών αρµόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας ορίζο-
νται οι Περιφέρειες εντός των ορίων των οποίων αυτές
λειτουργούν.

2. Οι αρµόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν, για τις βραχυ-
χρόνιες αγορές που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουρ-
γήσουν εντός των ορίων τους, τις ακόλουθες αρµοδιότη-
τες:
α) Την ίδρυση, την κατάργηση, τη µετακίνηση, την επέ-

κταση και τη χωροθέτηση των βραχυχρόνιων αγορών, σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 35, καθώς και τη µέρι-
µνα για την εύρυθµη λειτουργία τους,
β) την έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας Βραχυχρόνιας

Αγοράς, µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετικό µε τη
λειτουργία της βραχυχρόνιας αγοράς, που δεν ορίζεται µε
τον παρόντα νόµο, και ιδίως το ύψος του ηµερήσιου αντα-
ποδοτικού τέλους και ο τρόπος καταβολής του, 
γ) την καταχώρηση για κάθε βραχυχρόνια αγορά στο

Ο.Π.Σ.Α.Α.: 
γα) της απόφασης ίδρυσης, µετακίνησης ή επέκτασης

της βραχυχρόνιας αγοράς,
γβ) του κανονισµού λειτουργίας βραχυχρόνιας αγοράς

και
γγ) του τοπογραφικού διαγράµµατος της βραχυχρόνιας

αγοράς, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του
άρθρου 25.
Αν ο φορέας λειτουργίας δεν καταχωρήσει τα ανωτέρω

στοιχεία στο Ο.Π.Σ.Π.Α., εντός της προθεσµίας που προ-
βλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 56, υπόκειται στις κυρώ-
σεις του άρθρου 62,
δ) την έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέ-

σεων της αγοράς, την αξιολόγηση των αιτήσεων των υπο-
ψήφιων πωλητών και την απόδοση της θέσης,
ε) τη χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης σε βραχυ-

χρόνιες αγορές µε ψηφιακά µέσα και την σχετική ενηµέ-
ρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παρ. 6 του άρθρου 3, εφόσον ο πωλητής διαµένει µόνιµα
εντός των ορίων του οικείου δήµου, ή της οικείας Περιφέ-
ρειας, κατά περίπτωση, 
στ) την ανανέωση ισχύος της θέσης δραστηριοποίησης

σε βραχυχρόνιες αγορές µε ψηφιακά µέσα και την ενηµέ-
ρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
ζ) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης

πωλητή σε βραχυχρόνια αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 21,
και την ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλητή,
η) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης - υποβοή-
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θησης πωλητή, που δραστηριοποιείται σε βραχυχρόνια α-
γορά, και της πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 22 και την ενηµέρωση
του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
θ) τη δηµιουργία νοµικών οντοτήτων, προκειµένου να

συµµετέχουν σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, σε διακρα-
τικές και διαπεριφερειακές δράσεις µε κοινωνικό, πολιτι-
στικό και οικονοµικό περιεχόµενο,
ι) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την α-

σφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, το µάρκετινγκ προϊό-
ντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύµπραξη µε
άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
ια) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της κα-

θαριότητας και υγιεινής, της φύλαξης, της διαγράµµισης
και άλλων αντίστοιχων καθηκόντων. 

Άρθρο 35
Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και 
κατάργηση βραχυχρόνιων αγορών

1. Η ίδρυση, κατάργηση, µετακίνηση και επέκταση των
βραχυχρόνιων αγορών γίνεται µε απόφαση του φορέα λει-
τουργίας τους, µετά από την επιλογή του χώρου λειτουρ-
γίας τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 25. Η α-
πόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται στην Περιφέ-
ρεια του δήµου εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η
βραχυχρόνια αγορά.

2. Η απόφαση ίδρυσης, µετακίνησης ή επέκτασης βρα-
χυχρόνιας αγοράς συνοδεύεται από τον κανονισµό λει-
τουργίας της και το τοπογραφικό διάγραµµά της, που κα-
ταρτίζεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του
άρθρου 25.

3. Η απόφαση ίδρυσης ή επέκτασης βραχυχρόνιας αγο-
ράς συνοδεύεται από προκήρυξη για την απόδοση θέσεων
που εκδίδει ο οικείος φορέας λειτουργίας, εκτός από την
περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλεκτών.

Άρθρο 36
Διάρκεια λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών

1. Η διάρκεια των θρησκευτικού χαρακτήρα ολιγοήµε-
ρων εορταστικών αγορών, των επετειακών, πολιτιστικών,
εποχιακών αγορών και των εµποροπανηγύρεων δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ηµέρες, µε εξαί-
ρεση τις παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις που τελούνται
µία (1) φορά τον χρόνο και µπορούν να διαρκούν µέχρι και
επτά (7) ηµέρες.

2. Οι πασχαλινές αγορές µπορούν να διαρκούν µέχρι και
δεκαπέντε (15) συναπτές ηµέρες.

3. Οι χριστουγεννιάτικες αγορές µπορούν να διαρκούν
µέχρι και τριάντα (30) συναπτές ηµέρες. 

4. Οι κυριακάτικες αγορές διεξάγονται αποκλειστικά η-
µέρα Κυριακή. Επιτρέπεται η λειτουργία µίας (1) κυριακάτι-
κης αγοράς, εντός των ορίων κάθε περιφερειακής ενότη-
τας ή έως (2) δύο, εφόσον η κάθε µία εξ αυτών αφορά σε
διαφορετική κατηγορία προϊόντων.

5. Οι αγορές ρακοσυλλεκτών διεξάγονται στον χρόνο
που ορίζεται στον κανονισµό λειτουργίας του φορέα λει-
τουργίας.

Άρθρο 37
Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε βραχυχρόνιες 
αγορές -  Διαδικασία απόδοσης θέσεων πωλητών σε

βραχυχρόνιες αγορές

1. Στις βραχυχρόνιες αγορές µπορούν να δραστηριοποι-
ούνται ως πωλητές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, κάτοχοι:
α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις

βραχυχρόνιες αγορές,
β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελµατία πωλητή

που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,
γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιµο ή στο πλανό-

διο εµπόριο, 
δ) άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.
2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν µπορεί να κατέχει πε-

ρισσότερες από µία (1) θέσεις σε κάθε βραχυχρόνια αγο-
ρά.

3. Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια α-
γορά εκδίδεται από τον οικείο φορέα λειτουργίας προκή-
ρυξη εκτός από την περίπτωση της αγοράς ρακοσυλλε-
κτών. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών
της παρ. 1 µε την ακόλουθη ποσόστωση:
α) το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) των θέσεων

στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας
διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,
β) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατό-

χους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελµατία πωλη-
τή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και
τέσσερις (4) ηµέρες την εβδοµάδα,
γ) το δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων στους κατό-

χους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιµο ή στο πλανό-
διο εµπόριο και
δ) το πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων στους κατόχους

άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη.
4. Για την απόδοση της θέσης οι υποψήφιοι πωλητές υ-

ποβάλλουν τη βεβαίωση δραστηριοποίησης ή την άδεια
που κατέχουν ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανή-
κουν.

5. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης σε κυριακά-
τικη αγορά, η οποία έχει εκδοθεί δυνάµει προγενέστερης
του παρόντος ρύθµισης, µπορούν να καταλάβουν θέση
στην κυριακάτικη αγορά για την οποία ισχύει η άδεια χωρίς
να συµµετέχουν στη διαδικασία απόδοσης θέσης µέσω έκ-
δοσης προκήρυξης, καταβάλλοντας το τέλος της θέσης,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον κανονισµό λειτουργίας
της οικείας αγοράς. Η τοποθέτηση γίνεται από τον φορέα
λειτουργίας της αγοράς.

6. Οι πωλητές στους οποίους αποδίδονται οι θέσεις δρα-
στηριοποίησης στη βραχυχρόνια αγορά καταβάλλουν το
τέλος θέσης, όπως ορίζεται στην οικεία προκήρυξη θέσε-
ων.

7. Πριν από την ηµεροµηνία έναρξης της βραχυχρόνιας
αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων
που προκύπτει µετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων
µέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λει-
τουργίας απόφαση έγκρισης συµµετοχής στην αγορά, η ο-
ποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Π.Α., στην ιστοσελίδα και σε πί-
νακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας µε µέριµνα
του τελευταίου. Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης περι-
λαµβάνονται τουλάχιστον τα εξής: 
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α) το ονοµατεπώνυµο του πωλητή,
β) η ιδιότητα υπό την οποία συµµετέχει στην αγορά,

σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρ. 1,
γ) τα είδη που διαθέτει προς πώληση στη βραχυχρόνια

αγορά.
8. Οι κάτοχοι βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας

διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές επιτρέπεται να δρα-
στηριοποιούνται ταυτόχρονα σε περισσότερες από µία (1)
βραχυχρόνιες αγορές, µέσω αναπλήρωσης ή πρόσληψης
υπαλλήλων, σύµφωνα µε το µε άρθρο 22.

Άρθρο 38
Κανονισµός λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών

Για την εύρυθµη λειτουργία κάθε βραχυχρόνιας αγοράς
ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κανονισµό Λει-
τουργίας βραχυχρόνιας αγοράς», που αναρτάται στον δια-
δικτυακό τόπο του οικείου δήµου και της οικείας Περιφέ-
ρειας και καταχωρείται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περι-
λαµβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
α) η οριοθέτηση και η διαγράµµιση του χώρου της βρα-

χυχρόνιας αγοράς, η διαγράµµιση, η αρίθµηση, η χωροθέ-
τηση και η κατανοµή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλη-
τών και πωλούµενων ειδών. Οι θέσεις και οι διάδροµοι µε-
ταξύ των θέσεων των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετη-
µένες κατά τρόπο, ώστε να µην παρεµποδίζονται οι είσο-
δοι κατοικιών και καταστηµάτων, να µην κωλύεται η προ-
σέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγχάνεται η
οµαλή λειτουργία της αγοράς,
β) το µέγιστο επιτρεπτό µήκος της πρόσοψης των πά-

γκων ανά κατηγορία πωλητών και πωλούµενων ειδών,
γ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας της βραχυχρόνιας α-

γοράς, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 36 και το ω-
ράριο λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς, το οποίο κα-
θορίζεται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας, 
δ) η επισήµανση της υποχρέωσης των πωλητών να µερι-

µνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιµοποιούν
και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δή-
µου στο έργο της. Η µέριµνα για την καθαριότητα του χώ-
ρου περιλαµβάνει την άµεση και συνεχή συλλογή των α-
πορριµµάτων, 
ε) το καταβαλλόµενο τέλος για κάθε θέση που ορίζεται

από τον φορέα λειτουργίας,
στ) οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λει-

τουργίας, σε περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισµού
Λειτουργίας της βραχυχρόνιας αγοράς. Οι διοικητικές κυ-
ρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι αντικείµενο του Κανονι-
σµού Λειτουργίας.

Άρθρο 39
Κυριακάτικες αγορές

1. Στις κυριακάτικες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως
προϊόντα, πλην νωπών διατροφικών. Εξαιρούνται οι κυρια-
κάτικες αγορές, που κατά την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος λειτουργούν και έχουν ήδη ως αντικείµενο πώλησης
νωπά διατροφικά προϊόντα, σύµφωνα µε τον κανονισµό
λειτουργίας τους.

2. Οι κυριακάτικες αγορές, ανάλογα µε τα είδη που πω-
λούνται σε αυτές, διακρίνονται σε:
α) κυριακάτικες αγορές, στις οποίες επιτρέπεται η πώλη-

ση ειδών ένδυσης, υπόδησης, νεωτερισµών, λευκών ει-

δών, καλλιτεχνηµάτων -  χειροτεχνηµάτων, δερµάτινων ει-
δών, βιοµηχανικών ειδών, ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών
και εκκλησιαστικών ειδών, καλλωπιστικών φυτών, ειδών
και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκοµικής, όπως πήλι-
νες-πλαστικές γλάστρες, χώµα,                                         
β) κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επι-

τηδευµατιών, αγορές συλλεκτών και 
γ) κυριακάτικες αγορές βιβλίων, στις οποίες επιτρέπεται

η πώληση βιβλίων.
3. Η ίδρυση κυριακάτικης αγοράς γίνεται µε απόφαση

της Περιφέρειας, εντός των ορίων της οποίας θα λειτουρ-
γεί η αγορά, κατόπιν πρότασης του οικείου δήµου και γνώ-
µης του οικείου Επιµελητηρίου, στην οποία καθορίζονται
και τα πωλούµενα είδη. Η γνώµη του Επιµελητηρίου υπο-
βάλλεται στην οικεία Περιφέρεια σε αποκλειστική προθε-
σµία τριάντα (30) ηµερών από τη στιγµή που θα ζητηθεί.
Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας του δευτέ-
ρου εδαφίου η απόφαση ίδρυσης της κυριακάτικης αγοράς
µπορεί να εκδίδεται και χωρίς αυτήν. 

Άρθρο 40
Εµποροπανηγύρεις

1. Την ευθύνη διοργάνωσης εµποροπανηγύρεων, υπό
τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, αναλαµ-
βάνουν οι δήµοι. Τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. µπορούν
να αναλαµβάνουν τον τρόπο υλοποίησης της αρµοδιότη-
τας του φορέα διοργάνωσης µε απόφαση του οικείου δη-
µοτικού συµβουλίου, εφόσον περιλάβουν στους καταστα-
τικούς τους σκοπούς τις σχετικές δράσεις.

2. Αν η εµποροπανήγυρη λειτουργεί σε χώρο επί του ο-
ποίου έχει πλήρη κυριότητα νοµικό πρόσωπο της κατ’ άρ-
θρο 3 του Συντάγµατος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
του Χριστού, το ανωτέρω νοµικό πρόσωπο µπορεί:
α) να αποφασίζει το ίδιο για τη λειτουργία της, αναλαµ-

βάνοντας παράλληλα την οργάνωση και διεξαγωγή αυτής,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν ή 
β) να παραχωρεί τον χώρο στον οικείο δήµο µε σύµβαση

µίσθωσης.
3. Αν η εµποροπανήγυρη οργανώνεται από το ίδιο το νο-

µικό πρόσωπο της παρ. 2, αυτό εκδίδει υποχρεωτικά από-
φαση ίδρυσης και κανονισµό λειτουργίας µε τα στοιχεία
που προβλέπονται στο παρόν (όπως ιδιότητα συµµετεχό-
ντων πωλητών, ποσόστωση και τρόπος απόδοσης θέσεων)
και τοπογραφικό διάγραµµα, τα οποία κοινοποιεί υποχρεω-
τικά στον οικείο δήµο πριν την έναρξη της εµποροπανηγύ-
ρεως, γνωστοποιώντας τα τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες
πριν.

4. Αν η εµποροπανήγυρη λειτουργεί σε δηµόσιο ή κοινό-
χρηστο χώρο, και τη διοργάνωσή της έχει αναλάβει το νο-
µικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του Συντάγµατος Ανατολι-
κής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, για την ίδρυση,
µετακίνηση, επέκταση και λειτουργία της αγοράς απαιτεί-
ται η σύµφωνη γνώµη του οικείου δήµου. Η διοργάνωση
και η λειτουργία της εµποροπανηγύρεως λαµβάνουν χώρα
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο παρόν.
Με µέριµνα του δήµου καταχωρίζονται τα στοιχεία της

περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 34, στο πληροφοριακό σύ-
στηµα Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινο-
ποίησή τους από το νοµικό πρόσωπο της κατ’ άρθρο 3 του
Συντάγµατος Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χρι-
στού σε αυτόν. 
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5. Αν δεν κοινοποιηθούν η απόφαση ίδρυσης, ο κανονι-
σµός λειτουργίας και το τοπογραφικό διάγραµµα από τον
φορέα διοργάνωσης της εµποροπανηγύρεως εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας, αυτή καθίσταται παράνοµη
και το ως άνω νοµικό πρόσωπο υπόκειται στις κυρώσεις
της παρ. 7 του άρθρου 62.
Οµοίως, η µη δηµοσίευση και καταχώρηση της απόφα-

σης ίδρυσης, του κανονισµού λειτουργίας και του τοπο-
γραφικού διαγράµµατος στο πληροφοριακό σύστηµα
Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, από τον
οικείο δήµο, συνιστά παράβαση η οποία τιµωρείται µε τις
κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 58.

Άρθρο 41
Αγορές ρακοσυλλεκτών

1. Η χορήγηση και η ανανέωση ισχύος της βεβαίωσης
δραστηριοποίησης στην αγορά ρακοσυλλεκτών γίνεται α-
πό τον δήµο, στον οποίο έχει την κατοικία του ο ενδιαφε-
ρόµενος πωλητής. Η ισχύς της βεβαίωσης είναι ετήσιας
διάρκειας.

2. Η βεβαίωση δραστηριοποίησης σε αγορά ρακοσυλλε-
κτών χορηγείται αποκλειστικά σε µέλη αναγνωρισµένων
πρωτοβάθµιων ή δευτεροβάθµιων ενώσεων ρακοσυλλε-
κτών. 

3. Ο δήµος, εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η α-
γορά ρακοσυλλεκτών, εκδίδει πρόσκληση συµµετοχής σε
αυτήν, την οποία αναρτά στον δικτυακό του τόπο. Οι θέ-
σεις αποδίδονται στους κατόχους σχετικής άδειας ή βε-
βαίωσης, σύµφωνα µε τους όρους της ανωτέρω πρόσκλη-
σης και όσα προβλέπονται στην παρ. 5.

4. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 µπορούν να µετέχουν
µόνο σε αγορές ρακοσυλλεκτών, ενώ απαγορεύεται η
συµµετοχή τους σε άλλη αγορά του παρόντος. 

5. Ο δήµος, εντός των ορίων του οποίου λειτουργεί η α-
γορά ρακοσυλλεκτών, εγκρίνει τη συµµετοχή όσων πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης ως εξής: 
α) αν ο αριθµός των υποψηφίων δεν υπερβαίνει τον α-

ριθµό των διαθέσιµων, ανά κατηγορία, θέσεων, εκδίδεται
κατάλογος συµµετεχόντων,
β) αν ο αριθµός των υποψηφίων υπερβαίνει τον αριθµό

των διαθέσιµων θέσεων, τότε για την κατηγορία των θέσε-
ων αυτών διενεργείται δηµόσια κλήρωση και συντάσσεται
κατάλογος συµµετεχόντων.

5. Η τοποθέτηση στις θέσεις γίνεται µε κλήρωση ή και µε
µοριοδότηση, σύµφωνα µε κριτήρια, τα οποία καθορίζονται
από τον αρµόδιο φορέα στον κανονισµό λειτουργίας της
αγοράς.

6. Οι αρµόδιοι ελεγκτές των αγορών ρακοσυλλεκτών ε-
λέγχουν τη συµµόρφωση της αγοράς µε τον κανονισµό
λειτουργίας και τα προς πώληση προϊόντα. 

7. Η πώληση εδώδιµων προϊόντων στις αγορές ρακο-
συλλεκτών απαγορεύεται.

Άρθρο 42
Ειδικές θεµατικές αγορές 

1. Οι Περιφέρειες της Χώρας, πλην των Περιφερειών Ατ-
τικής και Κεντρικής Μακεδονίας µπορούν να αναπτύσσουν
ειδικές θεµατικές αγορές. Οι αγορές αυτές ιδρύονται µε α-

πόφαση της Περιφέρειας, η οποία περιλαµβάνει τον κανο-
νισµό λειτουργίας, στον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα σχετι-
κό µε τη λειτουργία τους. Επίσης, καταρτίζεται τοπογραφι-
κό διάγραµµα της αγοράς. Η διάρκειά τους ορίζεται µε την
απόφαση ίδρυσής τους και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
τρεις (3) µήνες, µε δυνατότητα παράτασης για άλλους
τρεις (3) µήνες.

2. Η απόφαση ίδρυσης, ο κανονισµός λειτουργίας και το
τοπογραφικό διάγραµµα δηµοσιεύονται και καταχωρού-
νται στο πληροφοριακό σύστηµα Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός τριών
(3) µηνών από την έκδοσή τους. Σε περίπτωση µη δηµοσί-
ευσης και καταχώρησής τους στο πληροφοριακό σύστηµα
Ο.Π.Σ.Α.Α., οι φορείς λειτουργίας υπόκεινται στις κυρώ-
σεις του άρθρου 62.

3. Δικαίωµα συµµετοχής στις αγορές αυτές έχουν : 
α) οι πωλητές της παρ. 1 του άρθρου 37, 
β) µονές, αγροτικοί συνεταιρισµοί, γυναικείοι συνεταιρι-

σµοί, σωµατεία, νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις µε πολι-
τιστικό, καλλιτεχνικό, ψυχαγωγικό, εκπαιδευτικό ή µετα-
ποιητικό σκοπό. 
Τα αντικείµενα της δραστηριότητας των νοµικών προσώ-

πων και επιχειρήσεων της περ. β΄ δύναται να εξειδικεύο-
νται µε την απόφαση της παρ. 16 του άρθρου 67. 

4. Οι ειδικές θεµατικές αγορές δύνανται να διοργανώνο-
νται στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και προσέλ-
κυσης παραθεριστών, επαγγελµατιών, καθώς και των πολι-
τιστικών, πνευµατικών, καλλιτεχνικών, επετειακού ή εκπαι-
δευτικού χαρακτήρα, εκδηλώσεων που προωθούν τους α-
νωτέρω σκοπούς. Για τον σκοπό αυτόν δύνανται να συµµε-
τέχουν σε προγράµµατα τύπου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συ-
νεργασίας (interreg), καθώς και να συνεργάζονται µε δη-
µόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

5. Τα κριτήρια συµµετοχής στις αγορές αυτές καθορίζο-
νται στην απόφαση ίδρυσης της ειδικής θεµατικής αγοράς.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΓΟΡΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Άρθρο 43
Αγορές χειροτεχνών -  καλλιτεχνών

Για τη δραστηριοποίηση σε αγορά χειροτεχνών - καλλι-
τεχνών απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας και θέσης
σε αυτήν. 

Άρθρο 44
Αρµόδιες αρχές - φορείς λειτουργίας 
αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών

1. Αρµόδιες αρχές και φορείς λειτουργίας των αγορών
χειροτεχνών - καλλιτεχνών ορίζονται οι δήµοι εντός των
ορίων των οποίων αυτές λειτουργούν.

2. Οι αρµόδιες αρχές της παρ. 1 έχουν τις ακόλουθες
αρµοδιότητες:
α) την ίδρυση, την κατάργηση, τη µετακίνηση, την επέ-

κταση και τη χωροθέτηση των αγορών χειροτεχνών - καλ-
λιτεχνών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 45, καθώς
και τη µέριµνα για την εύρυθµη λειτουργία τους,
β) την έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας αγοράς χειροτε-

χνών - καλλιτεχνών, µε τον οποίο ρυθµίζεται κάθε θέµα
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σχετικό µε τη λειτουργία της αγοράς, που δεν ορίζεται µε
τον παρόντα νόµο, και ιδίως, το ύψος του ηµερήσιου αντα-
ποδοτικού τέλους και ο τρόπος καταβολής του, 
γ) την καταχώριση για κάθε αγορά χειροτεχνών - καλλι-

τεχνών στο Ο.Π.Σ.Α.Α.: 
γα) της απόφασης ίδρυσης της αγοράς χειροτεχνών -

καλλιτεχνών,
γβ) του κανονισµού λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών -

καλλιτεχνών, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 47 και
γγ) του τοπογραφικού διαγράµµατος της αγοράς χειρο-

τεχνών - καλλιτεχνών, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στις παρ. 4 και 8 του άρθρου 25.
Αν ο φορέας λειτουργίας δεν καταχωρήσει τα ανωτέρω

στοιχεία στο Ο.Π.Σ.Α.Α., εντός της προθεσµίας που προ-
βλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 56, υπόκειται στις κυρώ-
σεις του άρθρου 62,
δ) την έκδοση της προκήρυξης για την πλήρωση των θέ-

σεων της αγοράς, την αξιολόγηση των υποψήφιων πωλη-
τών και την απόδοση της θέσης,
ε) την έκδοση και τη χορήγηση άδειας δραστηριοποίη-

σης σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών µε ψηφιακά µέ-
σα και τη σχετική ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α., 
στ) την ανανέωση της άδειας και της θέσης δραστηριο-

ποίησης σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών µε ψηφια-
κά µέσα και την ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
ζ) τη διαπίστωση της αυτοδίκαιης απώλειας της θέσης

πωλητή σε αγορά χειροτεχνών - καλλιτεχνών σύµφωνα µε
το άρθρο 21, την ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και του πωλη-
τή,
η) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης - υποβοή-

θησης πωλητή, που δραστηριοποιείται σε αγορά χειροτε-
χνών - καλλιτεχνών, ή της πρόσληψης υπαλλήλου από αυ-
τόν, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από το άρθρο 22, και
την ενηµέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α.,
θ) την προσθήκη στους καταστατικούς σκοπούς υφιστά-

µενων κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νοµι-
κών προσώπων Ο.Τ.Α. σχετικών δράσεων, προκειµένου να
συµµετέχουν σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα, σε διακρα-
τικές και διαπεριφερειακές δράσεις µε κοινωνικό, πολιτι-
στικό και οικονοµικό περιεχόµενο,
ι) την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την α-

σφάλεια και υγιεινή των προϊόντων, το µάρκετινγκ προϊό-
ντων και άλλους αντίστοιχους σκοπούς, σε σύµπραξη µε
άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
ια) την ανάθεση σε ιδιωτικό φορέα του ελέγχου της κα-

θαριότητας και υγιεινής, της φύλαξης, της διαγράµµισης,
της τήρησης των κανόνων εύρυθµης λειτουργίας της αγο-
ράς και άλλων αντίστοιχων καθηκόντων.

Άρθρο 45
Ίδρυση, µετακίνηση, επέκταση και κατάργηση αγορών

χειροτεχνών - καλλιτεχνών

1. Η ίδρυση, κατάργηση, µετακίνηση και επέκταση των
αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών γίνεται µε απόφαση
του φορέα λειτουργίας τους, µετά από την επιλογή του
χώρου λειτουργίας τους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο
άρθρο 25. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου κοινοποιείται
στην Περιφέρεια, στην οποία υπάγεται ο δήµος εντός των
ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά χειροτεχνών - καλλι-
τεχνών.

2. Η απόφαση ίδρυσης, µετακίνησης ή επέκτασης αγο-
ράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών συνοδεύεται από τον κα-
νονισµό λειτουργίας της και το τοπογραφικό διάγραµµά
της, που καταρτίζεται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στις
παρ. 4 και 8 του άρθρου 25.

3. Η απόφαση ίδρυσης ή επέκτασης αγοράς χειροτε-
χνών - καλλιτεχνών συνοδεύεται από προκήρυξη για την
απόδοση θέσεων, που εκδίδει ο οικείος φορέας λειτουρ-
γίας.

Άρθρο 46
Πωλητές που δραστηριοποιούνται σε αγορές 

χειροτεχνών - καλλιτεχνών - Διαδικασία απόδοσης 
θέσεων πωλητών σε αγορές χειροτεχνών - 

καλλιτεχνών

1. Στις αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών µπορούν να
δραστηριοποιούνται ως πωλητές φυσικά πρόσωπα και
Κοιν.Σ.ΕΠ., που είναι οι κάτοχοι άδειας χειροτέχνη - καλλι-
τέχνη. Στις Κοιν.Σ.ΕΠ. µπορεί να χορηγείται, κατά µέγιστο,
το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών θέσεων µίας α-
γοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών.

2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν µπορεί να κατέχει πε-
ρισσότερες από µία (1) θέσεις σε κάθε αγορά χειροτεχνών
- καλλιτεχνών.

3. Οι άδειες χειροτεχνών - καλλιτεχνών και οι θέσεις
δραστηριοποίησης σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτεχνών
χορηγούνται, κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης, και
έχουν διάρκεια ισχύος είτε για δύο (2) έτη είτε για τρεις
(3) µήνες ανά έτος.

4. Η επιλογή των υποψηφίων, στους οποίους χορηγείται
άδεια και θέση πωλητή σε αγορές χειροτεχνών - καλλιτε-
χνών, γίνεται κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης, και
βάσει της µοριοδότησης της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου
16. Σε περίπτωση ισοβαθµίας διενεργείται δηµόσια κλήρω-
ση για τη χορήγηση της άδειας και της θέσης λειτουργίας
µε µέριµνα της αρµόδιας αρχής. 

5. Για τη χορήγηση της άδειας και της θέσης δραστηριο-
ποίησης υποβάλλονται στον φορέα λειτουργίας της αγο-
ράς τα εξής δικαιολογητικά:
α) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόµενος δη-

λώνει, ότι δεν κατέχει άλλης µορφής άδεια ή βεβαίωση
δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εµπόριο. Ο ενδιαφερόµε-
νος δηλώνει επίσης τα είδη που κατασκευάζει, τα µηχανή-
µατα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιµοποιεί και ότι τα
παραγόµενα έργα αφορούν αποκλειστικά σε ιδία δηµιουρ-
γία, 
β) βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δηµιουργίας της περ. α΄

της παρ. 1 του άρθρου 8 για τους καλλιτέχνες,
γ) βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας της περ. β΄ της

παρ. 1 του άρθρου 8 για τους χειροτέχνες,
δ) τα αναφερόµενα στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου

8, µόνο για τις Κοιν.Σ.ΕΠ.,
ε) έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε Κωδικό Α-

ριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) συναφούς µε το αντικείµε-
νο της δραστηριότητάς τους. Η υποχρέωση αυτή αφορά
µόνο τις άδειες, που λαµβάνονται για διετή διάρκεια και
τις περιπτώσεις που λαµβάνεται τρίµηνη άδεια για περισ-
σότερες από µία (1) φορά ανά έτος.
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Άρθρο 47
Κανονισµός Λειτουργίας αγορών χειροτεχνών - 

καλλιτεχνών

Για την εύρυθµη λειτουργία κάθε αγοράς χειροτεχνών -
καλλιτεχνών, ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας εκδίδει «Κα-
νονισµό Λειτουργίας αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών»,
που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του οικείου δήµου
και της οικείας Περιφέρειας και καταχωρίζεται στο
Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα
εξής:
α) η οριοθέτηση και η διαγράµµιση του χώρου της αγο-

ράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών, η διαγράµµιση, η αρίθµη-
ση, η χωροθέτηση και η κατανοµή των θέσεων, κατά κατη-
γορία πωλητών και πωλούµενων ειδών. Οι θέσεις και οι
διάδροµοι µεταξύ των θέσεων των πωλητών πρέπει να εί-
ναι οριοθετηµένες, κατά τρόπο, ώστε να µην παρεµποδίζο-
νται οι είσοδοι κατοικιών και καταστηµάτων, να µην κωλύε-
ται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να επιτυγ-
χάνεται η οµαλή λειτουργία της αγοράς,
β) το µέγιστο επιτρεπτό µήκος της πρόσοψης των πά-

γκων ανά κατηγορία πωλητών και πωλούµενων ειδών,
γ) οι ηµέρες και το ωράριο λειτουργίας της αγοράς, που

καθορίζεται µε απόφαση του φορέα λειτουργίας,
δ) η επισήµανση της υποχρέωσης των πωλητών να µερι-

µνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιµοποιούν
και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δή-
µου στο έργο της. Η µέριµνα για την καθαριότητα του χώ-
ρου περιλαµβάνει την άµεση και συνεχή συλλογή των α-
πορριµµάτων, 
ε) το καταβαλλόµενο τέλος για κάθε θέση που ορίζεται

από τον φορέα λειτουργίας και
στ) τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λει-

τουργίας, σε περιπτώσεις παράβασης του Κανονισµού Λει-
τουργίας της αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών. Οι διοι-
κητικές κυρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι αντικείµενο του
Κανονισµού Λειτουργίας.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

Άρθρο 48
Αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου 

φαγητού και ποτών επί του δρόµου

1. Αρµόδια αρχή για τις αγορές παρασκευής και πώλη-
σης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου είναι ο δή-
µος εντός των ορίων του οποίου λειτουργούν.

2. Στις αγορές παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγη-
τού και ποτών επί του δρόµου δραστηριοποιούνται ως πω-
λητές, φυσικά και νοµικά πρόσωπα, που:
α) είναι επιχειρήσεις παρασκευής ή προσφοράς τροφί-

µων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και 
β) λειτουργούν κινητές καντίνες, εξαιρουµένων των φο-

ρητών εγκαταστάσεων έψησης.
2. Για την παρασκευή και πώληση έτοιµου φαγητού και

ποτών επί του δρόµου, κατά τα οριζόµενα στο παρόν, τη-

ρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας για τη διάθεση
προϊόντων τροφίµων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
περί υγιεινής τροφίµων για κάθε περίπτωση προϊόντος, κα-
θώς και την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 67.

3. Στην απόφαση ίδρυσης της αγοράς παρασκευής και
πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών επί του δρόµου
(street food market) ορίζονται απαραιτήτως ο χώρος διε-
νέργειας της αγοράς, ο αριθµός και η διάταξη στον χώρο
των παραχωρούµενων θέσεων δραστηριοποίησης, η χρο-
νική διάρκεια της αγοράς, το ωράριο λειτουργίας, τα πω-
λούµενα είδη, η υποχρέωση τήρησης οµοιόµορφης εξωτε-
ρικής διαµόρφωσης των καντινών, µε αναλυτική περιγρα-
φή αυτής, και η υποχρέωση διάθεσης προϊόντων σε ευπα-
θείς ή ευάλωτες οµάδες. Επιπρόσθετα ορίζονται, κατόπιν
διενέργειας σχετικής χωροταξικής µελέτης, οι ελάχιστες
αποστάσεις του χώρου παρασκευής και πώλησης έτοιµου
φαγητού και ποτών παρασκευής από εισόδους σχολείων,
ξενοδοχειακών µονάδων, νοσοκοµείων, σταθµών για την
εξυπηρέτηση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σι-
δηρόδροµου και των υπεραστικών λεωφορείων, των οργα-
νωµένων και επισκέψιµων αρχαιολογικών χώρων, µουσεί-
ων, µνηµείων, εκκλησιών και κατοικιών.

4. Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση του χώρου παρα-
σκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού από τα άκρα των
λαϊκών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των
διακοσίων (200) µέτρων, στους δήµους της Περιφέρειας
Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό άνω των πενήντα χι-
λιάδων (50.000) κατοίκων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η  α-
πόσταση δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατό
(100) µέτρων.

5. Η χορήγηση της άδειας δραστηριοποίησης στις αγο-
ρές παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγητού και ποτών
επί του δρόµου (street food markets), η παραχώρηση των
θέσεων δραστηριοποίησης και η χορήγηση της άδειας γί-
νονται κατόπιν έκδοσης προκήρυξης από την αρµόδια αρ-
χή για τη διενέργεια διαγωνισµού µε κριτήριο την υψηλό-
τερη οικονοµική προσφορά.

6. Τα ελάχιστα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην προ-
κήρυξη της παρ. 5 είναι τα εξής: 
α) τα όρια των διαστάσεων του χώρου δραστηριοποίη-

σης των συµµετεχόντων πωλητών,
β) ο συγκεκριµένος χώρος κάθε θέσης δραστηριοποίη-

σης, 
γ) τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται,
δ) η χρονική διάρκεια παραχώρησης της θέσης δραστη-

ριοποίησης,
ε) η υποχρέωση των υποψηφίων να προσκοµίσουν τα α-

κόλουθα:
εα) έναρξη δραστηριοτήτων από τη φορολογική αρχή

και δήλωση έναρξης χρήσης Φορολογικού Ηλεκτρονικού
Μηχανισµού (Φ.Η.Μ.) µε δυνατότητα διασύνδεσης στο
πληροφοριακό σύστηµα Φ.Η.Μ. της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Η δραστηριοποίηση θα αφο-
ρά στους Κ.Α.Δ.: 56.10.19.01 (κινητές καντίνες) και
56.10.19.09 (επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς
τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους),
εβ) πιστοποιητικό υγείας της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ

35797/11.04.2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και
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Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄1199). Στην περίπτωση νοµι-
κού προσώπου, αφορά στον δηλωθέντα πωλητή,
εγ) δήλωση αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που

αναφέρονται στην απόφαση ίδρυσης και τον κανονισµό
λειτουργίας της αγοράς παρασκευής και πώλησης έτοιµου
φαγητού και ποτών,
εδ) δικαιολογητικά - πιστοποιητικά προστατευόµενων ο-

νοµασιών τροφίµων που πρόκειται να πωλήσει,
εε) για τα νοµικά πρόσωπα, επιπλέον των ανωτέρω, α-

παιτούνται η υποβολή κωδικοποιηµένου ισχύοντος κατα-
στατικού µε την τελευταία εκπροσώπηση και του αριθµού
Γ.Ε.ΜΗ. του νοµικού προσώπου, εφόσον το νοµικό πρόσω-
πο είναι υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ..

7. Η διάρκεια χορήγησης άδειας και διατήρησης της πα-
ραχωρούµενης θέσης µπορεί να κυµαίνεται από έναν (1)
µήνα έως τρία (3) έτη, µε δικαίωµα ανανέωσης. Ο κάτοχος
ανανεώνει τη θέση δραστηριοποίησης που κατέχει για ίδιο
χρονικό διάστηµα, εφόσον αποδέχεται το οικονοµικό τίµη-
µα που του προτείνει ο δήµος. Σε διαφορετική περίπτωση,
η θέση προκηρύσσεται εκ νέου µε τιµή εκκίνησης του πλει-
οδοτικού διαγωνισµού το ανωτέρω προσφερθέν τίµηµα.

8. Δικαίωµα συµµετοχής στον διαγωνισµό της προκήρυ-
ξης που εκδίδεται έχουν τα πρόσωπα της παρ. 2.

9. Η άδεια δραστηριοποίησης στην εν λόγω αγορά φέρει
τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗ-
ΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΟΥ» και περιλαµβάνει τα ε-
ξής στοιχεία: 
α) Την αρχή που κάθε φορά τη χορηγεί, τη θέση δραστη-

ριοποίησης, τις αντίστοιχες ηµεροµηνίες και τον αριθµό
κυκλοφορίας του οχήµατος που χρησιµοποιεί ο κάτοχός
της.
β) Τα στοιχεία της ταυτότητας ή της άδειας διαµονής,

τον Α.Φ.Μ., τη διεύθυνση κατοικίας του πωλητή.
γ) Τον Α.Φ.Μ. και την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπη-

ρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία υπάγεται ο πωλητής, τον ασφα-
λιστικό του φορέα και τον αριθµό Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τον
αριθµό της ταµειακής µηχανής. Για την αναγραφή των
στοιχείων αυτών, απαιτείται έναρξη δραστηριότητας από
το πληροφοριακό σύστηµα της Α.Α.Δ.Ε. (TAXIS).
δ) Στις περιπτώσεις πρόσληψης υπαλλήλου, τα στοιχεία

των υπαλλήλων (αριθµός ταυτότητας ή άδειας διαµονής,
Α.Φ.Μ., διεύθυνση κατοικίας).
ε) Τον Κωδικό Αριθµό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
10. Οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή στάσιµου ε-

µπορίου µε αντικείµενο καντίνα, εφόσον το επιθυµούν, µε-
τέχουν στις υπαίθριες αγορές του παρόντος χωρίς προη-
γούµενη συµµετοχή στη διαδικασία της παρ. 7, εντός του
δήµου που δραστηριοποιούνται, σε ποσοστό µέχρι δέκα
τοις εκατό (10%) των θέσεων της αγοράς. Αν ο αριθµός
των ενδιαφερόµενων κατόχων άδειας στάσιµου εµπορίου
υπερβαίνει τον διαθέσιµο αριθµό θέσεων στην αγορά, οι
θέσεις αποδίδονται µε διενέργεια δηµόσιας κλήρωσης µε
µέριµνα της αρµόδιας αρχής.

11. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων της απόφασης
ίδρυσης και του κανονισµού λειτουργίας, ανακαλείται µε
απόφαση του οικείου δήµου η άδεια του πωλητή στον συ-
γκεκριµένο χώρο παρασκευής και πώλησης έτοιµου φαγη-
τού και ποτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο  49
Αρµόδιες αρχές 

1. Αρµόδια αρχή για το στάσιµο εµπόριο είναι ο δήµος,
εντός των ορίων του οποίου χορηγείται η θέση δραστηριο-
ποίησης στο στάσιµο εµπόριο. 

2. Η αρµόδια αρχή της παρ. 1 έχει τις ακόλουθες αρµο-
διότητες:
α) Τον καθορισµό του ύψους του τέλους κατάληψης κοι-

νόχρηστου χώρου για δραστηριοποίηση στο στάσιµο ε-
µπόριο, εντός των ορίων του οικείου δήµου, του τρόπου
πληρωµής του, καθώς και κάθε άλλου σχετικού ζητήµατος.
β) Την έκδοση προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών και

θέσεων για δραστηριοποίηση στο στάσιµο εµπόριο και τη
διενέργεια της σχετικής διαδικασίας.
γ) Την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση των αδει-

ών και των θέσεων για δραστηριοποίηση στο στάσιµο ε-
µπόριο.
δ) Τη µεταβίβαση των αδειών και των θέσεων για δρα-

στηριοποίηση στο στάσιµο εµπόριο.
ε) Τη διαπίστωση της συνδροµής των λόγων απώλειας

της θέσης πωλητή, σύµφωνα µε το άρθρο 21.
στ) Την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης - υπο-

βοήθησης πωλητή που δραστηριοποιείται στο στάσιµο ε-
µπόριο, ή της πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται από το άρθρο 22, και την ενηµέρωση
του Ο.Π.Σ.Α.Α..

Άρθρο 50
Πωλητές που δραστηριοποιούνται 

στο στάσιµο εµπόριο

1. Στο στάσιµο εµπόριο µπορούν να δραστηριοποιούνται
ως πωλητές: 
α) Σε δηµόσιο και δηµοτικό χώρο, ιδιόκτητο ή µισθωµέ-

νο:
αα) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στάσιµου ε-

µπορίου στους οποίους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη θέση,
αβ) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή στάσιµου ε-

µπορίου στους οποίους έχει χορηγηθεί αντίστοιχη θέση. 
β) Σε ιδιωτικό χώρο:
βα) πωλητές που λειτουργούν κινητές καντίνες, µε την

έννοια της περ. 21 του άρθρου 2, εφόσον έχουν ακολου-
θήσει τη διαδικασία γνωστοποίησης του ν. 4442/2016
(Α΄ 230) και τηρούν τις ελάχιστες αποστάσεις βάσει των
αποφάσεων της παρ. 2 του άρθρου 51 και της παρ. 9 του
άρθρου 67,
ββ) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στο στάσιµο

εµπόριο, εφόσον δραστηριοποιούνται στον χώρο της πα-
ραγωγής των πωλούµενων ειδών (αγροτεµάχιο ή αλιευτι-
κό σκάφος ή µονάδα υδατοκαλλιέργειας), 
γ) οι υφιστάµενοι κάτοχοι άδειας δραστηριοποίησης στο

στάσιµο εµπόριο στους οποίους έχει παραχωρηθεί αντί-
στοιχη θέση πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Οι
άδειες και οι θέσεις των τελευταίων παραµένουν σε ισχύ
και ανανεώνονται σύµφωνα µε το παρόν. 

2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν µπορεί να κατέχει πε-
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ρισσότερες από µία (1) θέσεις δραστηριοποίησης στο στά-
σιµο εµπόριο σε κάθε δήµο.

3. Στο στάσιµο εµπόριο µπορούν να δραστηριοποιούνται
ως πωλητές µόνο φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 51
Θέσεις άσκησης στάσιµου εµπορίου

1. Οι θέσεις άσκησης στάσιµου εµπορίου βρίσκονται σε
υπαίθριους δηµόσιους ή δηµοτικούς ή ιδιόκτητους ή µι-
σθωµένους ή ιδιωτικούς χώρους. 

2. Με απόφαση του δήµου, εντός των ορίων του οποίου
χορηγείται η θέση δραστηριοποίησης στο στάσιµο εµπό-
ριο, βάσει αντίστοιχης χωροταξικής µελέτης, καθορίζονται
ελάχιστες αποστάσεις των θέσεων δραστηριοποίησης των
πωλητών: α) µεταξύ τους, β) από καταστήµατα πώλησης
συναφών προϊόντων, γ) από σταθµούς για την εξυπηρέτη-
ση επιβατών του αστικού, του προαστιακού σιδηρόδροµου
και των υπεραστικών λεωφορείων, δ) από οργανωµένους
και επισκέψιµους αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία, µνη-
µεία και εκκλησίες, ε) από οργανωµένες ξενοδοχειακές
µονάδες, εισόδους σχολείων, νοσοκοµείων, και στ) από
δηµοτικές και υπαίθριες λαϊκές αγορές.

3. Για τη χωροθέτηση των θέσεων δραστηριοποίησης
στο στάσιµο εµπόριο λαµβάνονται υπόψη η οµαλή πρό-
σβαση σε κατοικίες και επιχειρήσεις, η ανεµπόδιστη διέ-
λευση ατόµων µε κινητικά προβλήµατα και οι επιπτώσεις
στην κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων.

4. Κάθε θέση µπορεί να παραχωρείται σε περισσότερους
από έναν πωλητές για διαφορετικά διαστήµατα του έτους
ή για διαφορετικές ηµέρες ή ώρες δραστηριοποίησης. Δεν
επιτρέπεται η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση περισσότε-
ρων του ενός πωλητών στην ίδια θέση.

5. Κατ’ εξαίρεση, ο δήµος µπορεί να χορηγεί επιπρόσθε-
τες προσωρινές θέσεις δραστηριοποίησης στο στάσιµο ε-
µπόριο:
α) Από τον µήνα Μάιο έως και τον µήνα Σεπτέµβριο:
αα) σε ανέργους για παρασκευή και διάθεση πρόχειρων

γευµάτων, 
αβ) σε υφιστάµενους κατόχους άδειας και θέσης δρα-

στηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο ή δικαιώµατος για
πλανόδια δραστηριοποίηση, στον οικείο δήµο, αποκλειστι-
κά για τη λειτουργία κινητής καντίνας ή φορητής εγκατά-
στασης έψησης,
β) στη περίπτωση διοργάνωσης εκθέσεων, αθλητικών,

ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσε-
ων, σε υφιστάµενους κατόχους άδειας και θέσης δραστη-
ριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο ή δικαιώµατος δραστη-
ριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο, στον οικείο δήµο, απο-
κλειστικά για τη λειτουργία κινητής καντίνας, φορητής ε-
γκατάστασης έψησης  για τη διάθεση τροφίµων και ποτών
στο πλαίσιο της εκδήλωσης.

6. Οι όροι, η διαδικασία, η χρονική διάρκεια χορήγησης
και τα ακριβή σηµεία των θέσεων που παραχωρούνται, το
τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε θέση για το σύνολο του
χρόνου δραστηριοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα ορίζονται µε απόφαση του οικείου δήµου.

7. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στις κινητές καντίνες που
δραστηριοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού
και παλαιού αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώ-
νης µεγάλων λιµνών και πλεύσιµων ποταµών, ως προς τις
οποίες εφαρµόζεται ο ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

8. Στην έννοια του υπαίθριου χώρου της παρ. 1 συµπερι-

λαµβάνονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού Αγ. Κο-
σµά και οι ανοιχτοί χώρων των ζωνών ανάπτυξης του Μη-
τροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσµά.

Άρθρο 52
Χορήγηση άδειας και παραχώρηση θέσης 
δραστηριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο - 

Διαδικασία και κριτήρια

1. Σε κάτοχο άδειας για δραστηριοποίηση στο στάσιµο
εµπόριο µπορεί να παραχωρηθεί κατά µέγιστο µία (1) θέση
σε κάθε δήµο. Αν στον κάτοχο της άδειας έχουν παραχω-
ρηθεί περισσότερες θέσεις, τότε αυτός, µε δήλωσή του
προς τους αντίστοιχους φορείς λειτουργίας, οφείλει να ε-
πιλέξει ποια θα διατηρήσει παραιτούµενος από τις λοιπές,
σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τότε που έλαβε σχε-
τική γνώση. Αν η ανωτέρω δήλωση δεν υποβληθεί εντός
της ως άνω προθεσµίας, η αρµόδια αρχή επιβάλλει στον υ-
πόχρεο διοικητικό πρόστιµο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ και
ανακαλείται η άδεια δραστηριοποίησής του στο στάσιµο ε-
µπόριο µέχρι την υποβολή της δήλωσης. 

2. Για τη χορήγηση των αδειών και των θέσεων δραστη-
ριοποίησης στο στάσιµο εµπόριο εκδίδεται προκήρυξη από
τον κατά τόπο αρµόδιο φορέα λειτουργίας και οι θέσεις
παραχωρούνται σε:
α) παραγωγούς πωλητές, 
β) επαγγελµατίες πωλητές των ακόλουθων κατηγοριών:
βα) ανέργους που είναι κάτοχοι κάρτας ανεργίας σε ι-

σχύ,
ββ) άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό

(50%) τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία,
βγ) γονείς ανήλικων τέκνων µε αναπηρία πενήντα τοις

εκατό (50%) τουλάχιστον από οποιαδήποτε αιτία.
3. Οι επαγγελµατίες πωλητές στους οποίους χορηγού-

νται άδεια και θέση δραστηριοποίησης παραµένουν δικαι-
ούχοι αυτών, µε την προϋπόθεση της ανανέωσής τους ανά
πενταετία, και κατ’ ανώτατο όριο µέχρι τον χρόνο συντα-
ξιοδότησής τους, λόγω γήρατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 53
Αρµόδιες αρχές 

1. Αρµόδια αρχή για το πλανόδιο εµπόριο είναι η Περι-
φέρεια, εντός των ορίων της οποίας χορηγείται το δικαίω-
µα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο. 

2. Η αρµόδια αρχή της παρ. 1 έχει τις ακόλουθες αρµο-
διότητες:
α) τον καθορισµό του ύψους του τέλους δραστηριοποίη-

σης στο πλανόδιο εµπόριο, εντός των ορίων της οικείας
Περιφέρειας, του τρόπου πληρωµής του, καθώς και κάθε
άλλου σχετικού ζητήµατος,
β) την έκδοση προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών για

δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εµπόριο και τη διενέργεια
της σχετικής διαδικασίας,
γ) την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση των αδει-

ών για δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εµπόριο,
δ) τη µεταβίβαση του δικαιώµατος δραστηριοποίησης

στο πλανόδιο εµπόριο για τον παραγωγό πωλητή και της
άδειας και του δικαιώµατος πλανόδιας δραστηριοποίησης
για τον επαγγελµατία πωλητή,
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ε) τη διαπίστωση της συνδροµής των λόγων απώλειας
της θέσης πωλητή σύµφωνα µε το άρθρο 48,
στ) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης - υπο-

βοήθησης πωλητή, που δραστηριοποιείται στο πλανόδιο ε-
µπόριο, ή της πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύµφωνα
µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 22.

Άρθρο 54
Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο 

εµπόριο

1. Στο πλανόδιο εµπόριο µπορούν να δραστηριοποιού-
νται ως πωλητές:
α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο

εµπόριο,
β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελµατία πωλητή στο πλανό-

διο εµπόριο.
2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν µπορεί να κατέχει πε-

ρισσότερα από ένα (1) δικαιώµατα δραστηριοποίησης στο
πλανόδιο εµπόριο σε κάθε Περιφέρεια και δεν µπορεί να
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από τρεις (3) Περιφέ-
ρειες.

3. Στο πλανόδιο εµπόριο µπορούν να δραστηριοποιού-
νται ως πωλητές µόνο φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 55
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις 

δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο

1. Όποιος ασκεί πλανόδιο εµπόριο, επιτρέπεται να παρα-
µένει στάσιµος µόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.

2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εµπορίου σε δη-
µοτικές κοινότητες µε µόνιµο πληθυσµό άνω των πέντε χι-
λιάδων (5.000) κατοίκων, σύµφωνα µε την τελευταία δηµο-
σιευµένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Οι Περιφέρειες  υποχρεούνται να αναρτούν
στο κεντρικό τους κατάστηµα, στον οικείο διαδικτυακό τό-
πο, και στο πληροφοριακό σύστηµα Ο.Π.Σ.Α.Α. κατάλογο
µε τις δηµοτικές κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις ο-
ποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εµπορίου. 

3. Για την παρασκευή και παροχή τροφίµων και ποτών σε
διερχοµένους καταναλωτές, οι κάτοχοι άδειας για πλανό-
δια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή
φορητές εγκαταστάσεις έψησης, µπορούν να παραµένουν
στάσιµοι στο ίδιο σηµείο, µέσα στα όρια του ίδιου δήµου,
χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσµιακών περιο-
ρισµών της παρ. 2. Με απόφαση του οικείου δήµου καθορί-
ζονται η µέγιστη χρονική διάρκεια της στάσιµης παραµο-
νής, η συχνότητα αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 56
Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

«Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.)

1. Η εύρυθµη λειτουργία του υπαίθριου εµπορίου και η
παρακολούθησή της εξασφαλίζονται µε την τήρηση ηλε-
κτρονικής βάσης δεδοµένων στο Ολοκληρωµένο Πληρο-
φοριακό Σύστηµα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.), το οποίο

υλοποιείται τεχνικά από τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής
Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και εµπίπτει στην αρµοδιό-
τητα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή.

2. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρµόδιες αρ-
χές τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Για τις υπαίθριες οργανωµένες αγορές ο φορέας λει-

τουργίας καταχωρεί:
αα) την απόφαση ίδρυσης, κατάργησης, µετακίνησης ή

επέκτασης της αγοράς,
αβ) τον κανονισµό λειτουργίας αγοράς,
αγ) το τοπογραφικό διάγραµµα της αγοράς,
αδ) τις χορηγούµενες άδειες, βεβαιώσεις και θέσεις των

πωλητών που δραστηριοποιούνται στην αγορά,
αε) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας

της θέσης πωλητή,
αστ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή

και τα στοιχεία του προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώ-
νει τον πωλητή,
αζ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοι-

χεία του υπαλλήλου και τη σχετική σύµβαση εργασίας,
αη) τη µεταβίβαση της άδειας και των θέσεων πωλητή,
αθ) την προσθήκη πωλούµενων ειδών σε λαϊκή αγορά,
αι) τις προκηρύξεις για νέες άδειες. Για τις λαϊκές αγο-

ρές αρµόδια για την καταχώρηση είναι η Περιφέρεια,
αια) τις προκηρύξεις για την πλήρωση των κενών ή νέων

θέσεων. Για τις λαϊκές αγορές αρµόδια για την καταχώρη-
ση είναι η Περιφέρεια.
Τα στοιχεία των υποπερ. αα), αβ) και αγ) καταχωρούνται

στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών, και τα
στοιχεία των υποπερ. αδ) έως και αια) εντός προθεσµίας
δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοση των σχετικών
πράξεων. Από τις ως άνω προθεσµίες εξαιρούνται οι αγο-
ρές της παρ. 3 του άρθρου 40.
β) Για το στάσιµο εµπόριο, ο αρµόδιος κατά περίπτωση

δήµος καταχωρεί: 
βα) τη χορηγούµενη άδεια και τις θέσεις δραστηριοποίη-

σης του πωλητή στο στάσιµο εµπόριο, καθώς και τις ανα-
νεώσεις τους,
ββ) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας

της θέσης πωλητή,
βγ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή

και τα στοιχεία του προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώ-
νει τον πωλητή,
βδ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοι-

χεία του υπαλλήλου και τη σύµβαση εργασίας και
βε) τη µεταβίβαση της άδειας και των θέσεων πωλητή,
βστ) τις προκηρύξεις για νέες άδειες µε τις αντίστοιχες

θέσεις ή τη χορήγηση νέων θέσεων σε υφιστάµενους κα-
τόχους άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. ε-

ντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοσή
των σχετικών πράξεών τους.
γ) Για το πλανόδιο εµπόριο, η αρµόδια κατά περίπτωση

Περιφέρεια καταχωρεί:
γα) τη χορηγούµενη άδεια δραστηριοποίησης του πωλη-

τή στο στάσιµο εµπόριο, καθώς και τις ανανεώσεις της,
γβ) τη διαπιστωτική πράξη της αυτοδίκαιης απώλειας

του δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπό-
ριο,
γγ) την έγκριση αναπλήρωσης ή υποβοήθησης πωλητή
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και τα στοιχεία του προσώπου που υποβοηθά ή αναπληρώ-
νει τον πωλητή,
γδ) την πρόσληψη υπαλλήλου από τον πωλητή, τα στοι-

χεία του υπαλλήλου και τη σύµβαση εργασίας,
γε) τη µεταβίβαση της άδειας του πωλητή και
γστ) τις προκηρύξεις για νέες άδειες και τη χορήγηση

δικαιωµάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο.
Τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. ε-

ντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοσή
τους.

3. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. καταχωρούνται από τις αρµόδιες αρ-
χές ελέγχου οι εκθέσεις ελέγχου µε τις οποίες βεβαιώνο-
νται παραβάσεις του παρόντος και οι κυρώσεις που επι-
βλήθηκαν. 

4. Στο Ο.Π.Σ.Α.Α. λειτουργεί ψηφιακή πλατφόρµα, η ο-
ποία είναι προσβάσιµη µέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
της Δηµόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). Το Ο.Π.Σ.Α.Α.
διαλειτουργεί µέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων
Δηµόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 84 του
ν. 4727/2020 (Α΄ 184), µε το πληροφοριακό σύστηµα της
ψηφιακής πλατφόρµας e-katanalotis της Γενικής Γραµµα-
τείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στην οποία ο
κάθε δραστηριοποιούµενος στη λαϊκή αγορά πωλητής ει-
σάγει, κατά την περίοδο λειτουργίας της αγοράς, καθηµε-
ρινά έως την όγδοη πρωινή (8:00 π.µ.) τα στοιχεία της παρ.
5. Η παράλειψη της ανωτέρω εµπρόθεσµης καταχώρησης
επιφέρει πρόστιµο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ, σύµ-
φωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 62 περί παραβάσεων και
κυρώσεων. Ο χρόνος εκκίνησης της υποχρέωσης του δεύ-
τερου εδαφίου, καθώς επίσης και κάθε άλλο σχετικό µε
αυτήν ζήτηµα, καθορίζονται µε την απόφαση της παρ. 15
του άρθρου 67.

5. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην πλατφόρµα από
τους πωλητές είναι τα εξής:
α) ο αριθµός θέσης πωλητή και
β) η τιµή εκκίνησης και η διαθέσιµη ποσότητα ανά προϊ-

όν.
Η καταχώρηση αφορά σε νωπά οπωροκηπευτικά προϊό-

ντα και νωπά είδη αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Άρθρο 57
Χρήστες Ο.Π.Σ.Α.Α. - Υποβολή και αυτεπάγγελτη 

αναζήτηση δικαιολογητικών

1. Χρήστες του Ο.Π.Σ.Α.Α. είναι οι δήµοι, οι περιφέρειες,
οι πωλητές υπαίθριου εµπορίου, τα όργανα ελέγχου του
άρθρου 58, καθώς και οι φορείς που ορίζονται µε την κοινή
απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 67.

2. Τα δικαιώµατα στη χρήση και ενηµέρωση του
Ο.Π.Σ.Α.Α. από τους χρήστες καθορίζονται από τις αρµο-
διότητές τους, όπως εξειδικεύονται στην υπουργική από-
φαση της παρ. 11 του άρθρου 67. 

3. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση θέσης δραστηριοποίη-
σης, πλανόδιας δραστηριοποίησης και βεβαίωσης δραστη-
ριοποίησης ετήσιας διάρκειας στο υπαίθριο εµπόριο υπο-
βάλλονται ηλεκτρονικά.

4. Η χορήγηση αδειών θέσεων - δραστηριοποίησης και

βεβαιώσεων, η µεταβολή στοιχείων δραστηριοποίησης, η
έκδοση προκηρύξεων, η καταγραφή παραβάσεων και προ-
στίµων, καθώς και η καταχώρηση υπαίθριων οργανωµένων
αγορών διενεργούνται ηλεκτρονικά.

5. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται µε την απόφαση της
παρ. 3 του άρθρου 64 και αφορούν στην αδειοδότηση πω-
λητών υπαίθριου εµπορίου αναζητούνται αυτεπαγγέλτως
από τις αρµόδιες αρχές, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 58
Αρµόδιες αρχές ελέγχου 

1. Αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο της εφαρµογής του
παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων υ-
πουργικών αποφάσεων είναι: 
α) η Διυπηρεσιακή Μονάδας Ελέγχου Αγοράς

(Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) του ν. 4712/2020 (Α΄ 146) σε πανελλήνια κλί-
µακα,
β) οι Περιφέρειες εντός των διοικητικών ορίων τους,
γ) οι δήµοι εντός των διοικητικών ορίων τους, 
δ) η Ελληνική Αστυνοµία, στην περιοχή δικαιοδοσίας

της, 
ε) το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. -

ΕΛ.ΑΚΤ.) στην περιοχή της δικαιοδοσίας του και
στ) η Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµι-

κού Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
Οι αρχές των περ. α) έως γ) επικουρούνται από την Ελ-

ληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυ-
λακή (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), στον βαθµό που τούτο παρίσταται
αναγκαίο για την αποτελεσµατική άσκηση των αντιστοί-
χων αρµοδιοτήτων τους. 

2. Οι αρχές της παρ. 1 οφείλουν να συνεργάζονται µετα-
ξύ τους σε ζητήµατα συντονισµού ελέγχων και διάχυσης
της πληροφορίας. Για τον συντονισµό των ελέγχων αρµό-
δια είναι η ΔΙ.Μ.Ε.Α.. Στη ΔΙ.Μ.Ε.Α. ανατίθεται, επίσης, η
αρµοδιότητα της συγκρότησης µικτών κλιµακίων ελέγχου
για όλη την Επικράτεια, µεταξύ των υπηρεσιών της παρ. 1,
για την αντιµετώπιση της παράνοµης διακίνησης προϊό-
ντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιµάκια µπορούν να συγκρο-
τούν και οι περιφέρειες για τη διενέργεια ελέγχων εντός
των διοικητικών ορίων τους. 

3. Οι αρµοδιότητες των παρ. 1 και 2 ασκούνται παράλλη-
λα προς τις αρµοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), η άσκηση των οποίων δεν επηρε-
άζεται από το παρόν.

Άρθρο  59
Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών

1. Τα όργανα που διενεργούν ελέγχους κατ’ εφαρµογήν
των άρθρων 58 έως 65, οφείλουν να επιδεικνύουν στον ε-
λεγχόµενο τα νοµιµοποιητικά έγγραφα, όπως εντολή ε-
λέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, ήτοι
δελτίο υπηρεσιακής ή αστυνοµικής ταυτότητας, εκτός αν
από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα όργανα αυτά
προβλέπεται διαφορετικά.
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2. Οι υπάλληλοι των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης
των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όταν
διενεργούν ελέγχους στους χώρους των λαϊκών αγορών
ευθύνης τους και διαπιστώνουν παραβάσεις που εµπί-
πτουν στον ν. 4177/2013 (Α΄ 173) και στους κατ’ εξουσιο-
δότησή του εκδιδόµενους Κανόνες Διακίνησης και Εµπο-
ρίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), επι-
βάλλουν τις κυρώσεις του άρθρου 17 του ν. 4177/2013, ε-
ξαιρουµένων των παραβάσεων σχετικά µε τρόφιµα που υ-
πόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για τις ο-
ποίες αρµόδιος φορέας ελέγχου είναι το Γενικό Χηµείο
του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).

3. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλληλοι
είναι ειδικοί ή γενικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, σύµφωνα µε
όσα προβλέπονται στο άρθρο 31 του ν. 4620/2019 (Α΄ 96). 

Άρθρο  60
Υποχρεώσεις ελεγχόµενων

Οι ελεγχόµενοι υποχρεούνται να: 
α. δέχονται τον έλεγχο στον χώρο επαγγελµατικής δρα-

στηριότητας, στον επαγγελµατικό χώρο που τηρούνται τα
έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στο οδικό δίκτυο της χώ-
ρας και στον χώρο παραγωγής, και 
β. παρέχουν τα αληθή στοιχεία που τους ζητούνται.

Άρθρο  61
Διαδικασία ελέγχων 

1. Η αρµόδια αρχή ελέγχου, εξαιρουµένων της Ελληνι-
κής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Α-
κτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.), υποχρεούται να εκδίδει και
να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιµακίων µε «ΕΝΤΟ-
ΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», στην οποία µνηµονεύονται τα στοιχεία
των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ηµερο-
µηνία της εν λόγω εντολής. 

2. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση
συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση ελέγχου για τη βεβαίωση
της παράβασης, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία
της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο
τόπος τέλεσης της παράβασης και γ) συνοπτική περιγρα-
φή της παράβασης. 

3. Η έκθεση ελέγχου για τη βεβαίωση της παράβασης, η
οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης, υπογρά-
φεται από το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παρά-
βαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται
να υπογράψει την έκθεση ελέγχου, γίνεται σχετική µνεία
από το ελεγκτικό όργανο επί της έκθεσης. 

4. Η έκθεση ελέγχου για τη βεβαίωση παράβασης, κατα-
τίθεται από τα ελεγκτικά όργανα στην αρµόδια αρχή ελέγ-
χου, µε επισηµείωση στην οποία αναφέρεται, βάσει των

δεδοµένων που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ.Α.Α., ότι ο
ελεγχόµενος πωλητής έχει ή δεν έχει υποπέσει στην ίδια
παράβαση, κατά περίπτωση, καθώς και ο συνολικός αριθ-
µός παραβάσεων του συγκεκριµένου πωλητή. Η ανωτέρω
έκθεση ελέγχου αφορά σε παραβάσεις που καταχωρίζο-
νται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. από την έναρξη της λειτουργίας κατα-
γραφής παραβάσεων. Αν η αρµόδια αρχή ελέγχου δεν έχει
πρόσβαση στο Ο.Π.Σ.Α.Α., ενηµερώνει την αρχή που είναι
αρµόδια για την έκδοση των σχετικών αδειών, προκειµέ-
νου να προβεί στον σχετικό έλεγχο.

5. Αν διαπιστωθεί παράβαση, για την οποία τα ελεγκτικά
όργανα δεν έχουν αρµοδιότητα επιβολής κύρωσης ή έ-
χουν την αρµοδιότητα αυτή από κοινού µε άλλη υπηρεσία,
συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία αποστέλλεται α-
µελλητί στην αρµόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές
της ενέργειες. 

6. Η Γενική Διεύθυνση του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού
Εγκλήµατος (Σ.Δ.Ο.Ε.) διαβιβάζει την έκθεση ελέγχου
στις αρµόδιες αρχές για τις δικές τους ενέργειες ως εξής:
α) αν πρόκειται για πρόστιµα στάσιµου εµπορίου, στους
δήµους που διαπιστώθηκε η παράβαση, β) αν πρόκειται για
πλανόδιο εµπόριο, στην οικεία περιφερειακή ενότητα και
γ) αν πρόκειται για λαϊκές αγορές, στον αρµόδιο φορέα
λειτουργίας. Ο φορέας ελέγχου ελέγχει τα αναφερόµενα
και, όπου απαιτείται, προβαίνει στις νόµιµες ενέργειες µε
βάση όσα προβλέπονται στο άρθρο 62.

7. Αν η αρµόδια αρχή ελέγχου που επιβάλλει την κύρω-
ση δεν έχει πρόσβαση στο Ο.Π.Σ.Α.Α., ενηµερώνει αµελ-
λητί τις αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, στην αρµοδιότη-
τα των οποίων διαπιστώθηκε η παράβαση, προκειµένου να
ενηµερώσουν το Ο.Π.Σ.Α.Α.. 

8. Αν προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση θέσης δρα-
στηριοποίησης ή του δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο
πλανόδιο εµπόριο, υποβάλλεται αναλυτική έκθεση ελέγ-
χου από τα διενεργούντα τον έλεγχο όργανα, προς τον ά-
µεσα προϊστάµενό τους ή την αρµόδια υπηρεσία της παρ.
6, η οποία κοινοποιείται αµελλητί και στον ενδιαφερόµενο
πωλητή, µε την επισήµανση ότι έχει δικαίωµα να υποβάλει
έγγραφο υπόµνηµα µε τις απόψεις του, εντός προθεσµίας
πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της έκθεσης ελέγ-
χου σε αυτόν. 

9. Για τους φορείς ελέγχου των περ. δ), ε) και στ) της
παρ. 1 του άρθρου 58, ισχύουν όσα αναφέρονται στις παρ.
5 και 6. 

Άρθρο 62
Παραβάσεις και κυρώσεις 

1. Για τις παραβάσεις του παρόντος επιβάλλονται οι κυ-
ρώσεις και τα διοικητικά πρόστιµα που προβλέπονται ακο-
λούθως:
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Αν διαπιστωθούν περισσότερες από µία παραβάσεις του
ανωτέρω πίνακα οι αντίστοιχες κυρώσεις επιβάλλονται
σωρευτικά. Η επιβολή των κυρώσεων του ανωτέρω πίνακα
δεν αποκλείει την επιβολή κυρώσεων περί παραβάσεων
της φορολογικής νοµοθεσίας που προβλέπονται από τον ν.
4174/2013 (Α΄ 170).

2. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου µει-
ώνεται στο ήµισυ αν ο υπόχρεος εντός είκοσι (20) ηµερών
από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής
πράξης προβεί σε καταβολή του προστίµου. Η καταβολή
αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρε-
ου από κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της
πράξης επιβολής προστίµου. 

3. Αν σε διάστηµα ενός (1) έτους διαπιστωθεί ότι ο πω-
λητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση, το πρόστιµο δι-
πλασιάζεται. 

4. α. Η θέση δραστηριοποίησης ή το δικαίωµα δραστη-
ριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο ανακαλείται για έξι (6)
µήνες, εφόσον σε διάστηµα δύο (2) ετών ο δικαιούχος πω-
λητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος
για περισσότερες από έξι (6) φορές. Αν έχει υποπέσει σε
διάστηµα δύο (2) ετών σε έξι (6) παραβάσεις, η αρχή ελέγ-
χου που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβα-
ση ενηµερώνει εγγράφως τον δικαιούχο πωλητή για τις ε-
πιπτώσεις της επιπλέον παράβασης. 
β. Η ανάκληση αφορά σε όλες τις θέσεις δραστηριοποί-

ησης του πωλητή ή το δικαίωµα πλανόδιων δραστηριοποι-
ήσεων.
γ. Από τα ανωτέρω εξαιρείται η παράβαση µη έκδοσης

απόδειξης ταµειακής µηχανής, για την οποία επιβάλλεται
η κύρωση του σηµείου 20 του πίνακα της παρ. 1.

5. Οι παρ. 3 και 4 εφαρµόζονται για παραβάσεις που κα-
ταχωρίζονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. από την έναρξη της λειτουρ-
γίας καταγραφής παραβάσεων, σύµφωνα µε την παρ. 11
του άρθρου 67.

6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του παρόντος
δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλο-
νται από τα αρµόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων
εµπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύµφωνα µε την κεί-
µενη νοµοθεσία ή ειδικότερα µέτρα και κυρώσεις που επι-
βάλλονται από την κείµενη νοµοθεσία περί αντιµετώπισης
παραεµπορίου, φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίµων, θε-
µάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ό-
πως και της νοµοθεσίας αρµοδιότητας των Υπηρεσιών της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Οι κυρώσεις του
άρθρου 19 του ν. 4177/2013 περί ειδικών ποινικών κυρώσε-
ων επιβάλλονται αθροιστικά µε τις κυρώσεις της παρ. 1 και
της παρούσας. 

7. Στις αρµόδιες αρχές που είναι υπόχρεες για την ενη-

µέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη δηµοσίευση των κενών θέ-
σεων πωλητών σε λαϊκές αγορές σύµφωνα µε το παρόν,
και παραλείπουν τη διενέργεια των σχετικών καταχωρήσε-
ων και δηµοσιεύσεων εντός των προθεσµιών της παρ. 3
του άρθρου 14 και της παρ. 2 του άρθρου 56, επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιµο ύψους:
α) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αν η υπαίθρια α-

γορά λειτουργεί σε δήµο µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες
(10.000) κατοίκους,
β) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, αν η υπαίθρια α-

γορά λειτουργεί σε δήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο από
δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.
Σε περίπτωση υποτροπής της υπόχρεης αρµόδιας αρ-

χής, τα ανωτέρω αναφερόµενα πρόστιµα διπλασιάζονται.
8. Αρµόδιο για τη βεβαίωση και την επιβολή του διοικητι-

κού προστίµου της παρ. 7 στους φορείς λειτουργίας είναι
το αρµόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

Άρθρο 63
Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίµων

1. Τα διοικητικά πρόστιµα του άρθρου 62 εξαιρουµένης
της παρ. 7, βεβαιώνονται ταµειακά αφού παρέλθει άπρα-
κτη η προθεσµία υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής του
άρθρου 65 ή αφού εκδοθεί απόφαση επ’ αυτής που είτε α-
πορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύ-
ψος του διοικητικού προστίµου. 

2. Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος εισπράττονται
σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) και αποδίδονται ανά-
λογα µε τον φορέα που επέβαλε το πρόστιµο ως εξής: 
α. αν το πρόστιµο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α., αυ-

τό αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ ή
β΄ βαθµού, 
β. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιµο αποτελεί στο

σύνολό του έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού. 

Άρθρο  64
Ποινική κύρωση

Όποιος χωρίς άδεια ασκεί εµπορική δραστηριότητα βιο-
µηχανικών - βιοτεχνικών µη εδώδιµων προϊόντων τιµωρεί-
ται µε φυλάκιση έως δύο (2) ετών. 

Άρθρο  65
Διοικητική και δικαστική προστασία

1. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε
ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται εντός είκοσι (20)
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ηµερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόµενο δι-
οικούµενο, ενώπιον:
α) του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για κυρώ-

σεις που επιβλήθηκαν από ελεγκτικά όργανα της
ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
β) του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης,

για κυρώσεις που επιβλήθηκαν από ελεγκτικά όργανα του
κατά τόπον αρµόδιου δήµου ή της κατά τόπον αρµόδιας
Περιφέρειας. Δεν χωρεί προσφυγή ενώπιον του Επόπτη
Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄
141).

2. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση της
προσφυγής.

3. Τα ένδικα µέσα κατά της απόφασης για ανάκληση της
άδειας, καθώς και της απόφασης που εκδίδεται επί της εν-
δικοφανούς προσφυγής της παρ. 1 ασκούνται ενώπιον του
διοικητικού πρωτοδικείου σύµφωνα µε όσα προβλέπονται
στον ν. 2717/1999 (Α΄ 97), περί Κώδικα Διοικητικής Δικο-
νοµίας.

4. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της προσωρι-
νής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας, καθώς και κατά της
απόφασης που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυ-
γής σύµφωνα µε την παρ. 1, δεν έχει ανασταλτικό αποτέ-
λεσµα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο  66
Μεταβατικές διατάξεις 

1. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος οι αρµόδιοι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων οργα-
νωµένων αγορών οφείλουν να καταχωρήσουν στο
Ο.Π.Σ.Α.Α. τα στοιχεία της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου
56. Αν οι αρµόδιοι φορείς λειτουργίας παραλείψουν να εκ-
πληρώσουν την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου, υπόκει-
νται στις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62.

2. Οι κάτοχοι υφιστάµενων αδειών υπαίθριου εµπορίου,
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δραστηριοποιού-
νται στο εξής σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
α) Υφιστάµενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή δια-

τηρούν τις θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου δραστη-
ριοποιούνται, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς τους,
καθώς και τη θέση τους στο στάσιµο εµπόριο ή το δικαίω-
µα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο για χρονικό
διάστηµα ίσο µε αυτό που αναγράφεται στην άδειά τους α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον καταβάλ-
λουν αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται στον κανονι-
σµό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, την απόφαση του δή-
µου ή της περιφέρειας, κατά περίπτωση.
β) Υφιστάµενοι κάτοχοι αδειών επαγγελµατία πωλητή

διατηρούν τις θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου δρα-
στηριοποιούνται, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς
τους, καθώς και τη θέση τους στο στάσιµο εµπόριο ή το δι-
καίωµα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο για πέ-
ντε (5) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον
καταβάλλουν αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται στον
κανονισµό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, την απόφαση
του δήµου ή της περιφέρειας, κατά περίπτωση.
γ) Υφιστάµενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγ-

γελµατία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του

παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, µπορούν να ανανεωθούν
εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω
προθεσµία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες κα-
ταργούνται οριστικά.
δ) Η περ. γ) δεν ισχύει για όσες από τις παλαιότερες ά-

δειες έχουν ανακληθεί οριστικά ή οι κάτοχοί τους έχουν
συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν:
i) για όσες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά, σύµφωνα

µε προγενέστερο νοµοθετικό πλαίσιο, 
ii) για τις άδειες οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνταξιο-

δοτηθεί λόγω γήρατος, 
iii) για τους παραγωγούς που είχαν υπαχθεί στην παρ. 4

του άρθρου 13 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171). 
3. Θέσεις που έχουν προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ι-

σχύος του παρόντος, σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου
59 του ν. 4497/2017, χορηγούνται σύµφωνα µε τους όρους
της προκήρυξης που έχει εκδοθεί. Η Περιφέρεια δύναται
να επαναπροκηρύξει τις θέσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 14. 

4. Για υφιστάµενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποι-
ούνται, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή
αγορά, διενεργείται, εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, η δια-
δικασία αρχικά της «βελτίωσης θέσης» και στη συνέχεια
της «χορήγησης θέσης».

i. Για υφιστάµενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποι-
ούνται, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή
αγορά και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέ-
χουν µε διοικητική πράξη, διενεργείται η διαδικασία βελ-
τίωσης θέσης. Η βελτίωση θέσης αφορά τις κενές θέσεις
µίας (1) λαϊκής αγοράς.

ii. Σε υφιστάµενους αδειούχους οι οποίοι δραστηριοποι-
ούνται, σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή
αγορά, χωρίς να τους έχει αποδοθεί η θέση που κατέ-
χουν µε διοικητική πράξη σύµφωνα µε νοµοθετικό πλαίσιο
προγενέστερο του ν. 4497/2017, το άρθρο 101 του
ν. 4605/2019 (Α΄ 52) και το άρθρο 35 του ν. 4497/2017, χο-
ρηγείται θέση µε διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας
της λαϊκής αγοράς.
Η διαδικασία βελτίωσης και χορήγησης θέσης διενεργεί-

ται ως ακολούθως: 
α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή Δηµάρχου

(ανάλογα µε τον φορέα λειτουργίας), συγκροτούνται πε-
νταµελείς επιτροπές, που αποτελούνται από τρία (3) αιρε-
τά µέλη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και ορί-
ζονται από τον Περιφερειάρχη ή τον Δήµαρχο και δύο (2)
εκπροσώπους των πωλητών, έναν παραγωγό και έναν ε-
παγγελµατία, που υποδεικνύονται από τα συλλογικά όργα-
να των πωλητών κατόπιν πρόσκλησης του φορέα λειτουρ-
γίας. 
β) Με την απόφαση της περ. α) ορίζεται προθεσµία εκ-

δήλωσης ενδιαφέροντος για όσους πωλητές κατέχουν θέ-
ση που τους έχει αποδοθεί µε διοικητική πράξη και επιθυ-
µούν βελτίωση αυτής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για
συµµετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτοµάτως
τη θέση την οποία κατείχαν µέχρι εκείνη τη στιγµή κενή.
Με το πέρας της διαδικασίας ο πωλητής επανέρχεται είτε
στην αρχική θέση που κατείχε είτε σε όποια του αποδοθεί
µέσω της διαδικασίας.
Μετά την παρέλευση της προθεσµίας εκδήλωσης ενδια-

φέροντος, η επιτροπή της περ. α) καταγράφει τους πωλη-
τές και τις θέσεις που καταλαµβάνουν, καθώς και τις κενές
θέσεις στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρµοδιότη-
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τά της. Ως κενές θέσεις, νοούνται:
βα) όσες έχουν προκύψει µετά την εκδήλωση ενδιαφέ-

ροντος για συµµετοχή στη διαδικασία,
ββ) όσες καταλαµβάνονται από πωλητές στους οποίους

έχει αποδοθεί θέση, σύµφωνα µε τα άρθρα 32, 33 και την
παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017,
βγ) όσες δεν καταλαµβάνονται από πωλητή.
γ) Η ανωτέρω επιτροπή καταγράφει τους πωλητές της

περ.i και καταρτίζει προσωρινό πίνακα ο οποίος αναρτάται
στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα
λειτουργίας. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός δεκα-
πέντε (15) ηµερών και εξετάζονται από την ίδια επιτροπή.
Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτάται, ως ανωτέ-
ρω, ο οριστικός πίνακας καταγραφής. Ακολουθεί αξιολό-
γηση των πωλητών από την επιτροπή, µε κριτήρια ως εξής:
γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδει-
ας): πέντε (5) µόρια, ανά έτος παλαιότητας, γβ) ενηµερό-
τητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) (φορολογι-
κή ενηµερότητα): τριάντα (30) µόρια. Για την απόδειξη των
ανωτέρω ο πωλητής υποβάλλει στον φορέα λειτουργίας
µε την αίτησή του αντίγραφο της άδειάς του, καθώς και τις
ενηµερότητες εντός προθεσµίας που καθορίζει ο φορέας
λειτουργίας από την ηµεροµηνία ανάρτησης του οριστικού
πίνακα. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι ασφαλιστικά και φο-
ρολογικά ενήµερος µέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής των αιτήσεων.
Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει πίνακα

µε τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, κα-
θώς και τη θέση τους στην αγορά. Σε περίπτωση ισοβαθ-
µίας διενεργείται δηµόσια κλήρωση. Στον πίνακα περιλαµ-
βάνονται και οι κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει πω-
λητής). Οι πωλητές, κατά σειρά προτεραιότητας, επιλέ-
γουν από τον πίνακα θέση στην αγορά. Η Επιτροπή καταρ-
τίζει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές µε τις
θέσεις επιλογής τους. Μετά και την εξέταση τυχόν ενστά-
σεων η επιτροπή καταρτίζει οριστικό πίνακα, σύµφωνα µε
τον οποίο ο φορέας λειτουργίας χορηγεί µε απόφασή του
θέση στους πωλητές. 
Μετά το πέρας της διαδικασίας της βελτίωσης θέσης η

επιτροπή της περ. α) καταγράφει τους πωλητές της περ. ii
και διενεργεί τη διαδικασία χορήγησης θέσης, σύµφωνα
µε την περ. γ). 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βελτίωσης

και της χορήγησης θέσης σε κάθε λαϊκή αγορά όλοι οι
δραστηριοποιούµενοι πωλητές κατέχουν θέση που τους έ-
χει χορηγηθεί µε διοικητική πράξη. Οι θέσεις αυτές είναι α-
ριθµηµένες από τον φορέα λειτουργίας, ο οποίος καταρτί-
ζει το τοπογραφικό διάγραµµα της αγοράς. 

5. Δεν επιτρέπεται η προκήρυξη για τη χορήγηση θέσε-
ων δραστηριοποίησης επαγγελµατιών πωλητών σε λαϊκές
αγορές, σύµφωνα µε τα άρθρα 13 έως 16, χωρίς προηγου-
µένως να έχει διενεργηθεί η διαδικασία της περ. δ) της
παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 4 του παρόντος. Για
τους παραγωγούς πωλητές απαιτείται επίσης να έχει
προηγουµένως διενεργηθεί η διαδικασία της παρ. 4.

6. Αν τα οριζόµενα στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου
14 και την παρ. 4 του παρόντος, δεν έχουν ολοκληρωθεί ε-
ντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος,
όλες οι θέσεις της λαϊκής αγοράς προκηρύσσονται σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 13 έως 16. 

7. Κάτοχοι άδειας και θέσης χειροτέχνη - καλλιτέχνη
που χορηγήθηκαν σύµφωνα µε τον ν. 4497/2017, δραστη-
ριοποιούνται σε θέση αγοράς χειροτεχνών - καλλιτεχνών
του οικείου δήµου κατόπιν συµµετοχής στην προκήρυξη

του οικείου δήµου. Εναλλακτικά η τοποθέτηση γίνεται µε
απόφαση του δήµου χορήγησης της άδειας και της θέσης
χωρίς να απαιτείται η συµµετοχή σε προκήρυξη, µε κατα-
βολή του τέλους της θέσης, όπως ορίζεται στον κανονισµό
λειτουργίας της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη
της δραστηριοποίησης και η επαναχορήγηση (ανανέωση)
της θέσης τους διενεργούνται ταυτόχρονα µε όσους λαµ-
βάνουν για πρώτη φορά θέση µέσω προκήρυξης, σύµφωνα
µε το παρόν. Μέχρι την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας
των αγορών χειροτεχνών - καλλιτεχνών, οι ανωτέρω κάτο-
χοι αδειών δραστηριοποιούνται στις θέσεις που τους έ-
χουν χορηγηθεί. 

8. Υφιστάµενοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, που
έχουν την καλλιέργειά τους εντός της Περιφέρειας Αττι-
κής και η καλλιεργούµενη έκταση δεν υπερβαίνει τα είκοσι
(20)  στρέµµατα, δύνανται να αιτηθούν τη µετατροπή της
άδειάς τους σε άδεια επαγγελµατία πωλητή ως ακολού-
θως:
α) Αρµόδια αρχή για τη µετατροπή της άδειας είναι ο δή-

µος µόνιµης κατοικίας του πωλητή. Για τους παραγωγούς
των οποίων ο δήµος µόνιµης κατοικίας ανήκει στην Περι-
φέρεια Αττικής σύµφωνα µε τα στοιχεία της άδειάς τους,
σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής αρµόδια αρχή
είναι η Περιφέρεια Αττικής. 
β) Μαζί µε την αίτησή του ο πωλητής υποβάλλει στην

αρµόδια αρχή και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονοµι-
κές εκκρεµότητες αναφορικά µε την καταβολή των τελών
του άρθρου 23. Οι αρµόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να
εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής.
γ) Κατά τη µετατροπή της άδειας τα προϊόντα εµπορίας

δεν µεταβάλλονται, αλλά προσαρµόζονται στις κατηγο-
ρίες προϊόντων των επαγγελµατιών πωλητών. 
δ) Μετά από τη µετατροπή της άδειας σε επαγγελµατική

και εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, οι πωλητές δραστηριοποιούνται σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στην περ. β) της παρ. 2. Μετά την πάρο-
δο της ως άνω προθεσµίας δεν επιτρέπεται η µετατροπή.
ε) Για τον αριθµό των αδειών παραγωγών που µετατρέ-

πονται σε επαγγελµατικές, προκηρύσσονται αντίστοιχες
άδειες παραγωγών σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα
13 έως 16.

9. Για τις ειδικές περιπτώσεις υφιστάµενων αγορών ορί-
ζονται τα εξής:
α) Οι κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν κατά την έ-

ναρξη του παρόντος, µε Κανονισµό Λειτουργίας που έχει
εκδοθεί µε βάση προγενέστερο θεσµικό πλαίσιο, εξακο-
λουθούν να λειτουργούν ως έχουν. Αν κριθεί απαραίτητο,
ο Κανονισµός Λειτουργίας συµπληρώνεται, ώστε να εξα-
σφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία της αγοράς. Λοιπές βρα-
χυχρόνιες αγορές οφείλουν να εναρµονίσουν τον Κανονι-
σµό Λειτουργίας τους εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
β) Ο κάτοχος άδειας πωλητή κυριακάτικης αγοράς, σύµ-

φωνα µε προγενέστερες του παρόντος διατάξεις, δραστη-
ριοποιείται στις κυριακάτικες αγορές για τις οποίες του έ-
χει χορηγηθεί η άδεια, η οποία ισχύει έως τη συνταξιοδό-
τησή του. Ο κάτοχος άδειας ρακοσυλλέκτη δραστηριοποι-
είται στις αγορές ρακοσυλλεκτών για τις οποίες του έχει
χορηγηθεί η άδεια, η οποία ισχύει έως τη συνταξιοδότησή
του.

10. Με αποφάσεις των Περιφερειών Αττικής και Κεντρι-
κής Μακεδονίας, οι οποίες εκδίδονται εντός έξι (6) µηνών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται η διάρ-
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θρωση της υπηρεσίας που θα έχει τις αρµοδιότητες του
φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών των δήµων που ανή-
κουν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. 

11. Οι κάτοχοι αδειών που δραστηριοποιούνται έξι (6) η-
µέρες και λαµβάνουν επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης,
δεν δικαιούνται να ανανεώσουν την άδειά τους µετά από
τη λήξη της.

12. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων καθορισµού τε-
λών από τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε το άρθρο 23 ι-
σχύουν αυτές που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του
ν. 4497/2017 ή προγενέστερου νοµοθετικού πλαισίου.

13. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του
άρθρου 67: 
α) για τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 67, ισχύει το

άρθρο 3 του ν. 4497/2017, 
β) για τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 67, ισχύουν

τα άρθρα 7 και 17, καθώς και η περ. ε) του άρθρου 31 του
ν. 4497/2017, 
γ) για τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 67, ισχύει η

παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4497/2017, 
δ) για τα οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 67, ισχύει το

άρθρο 38 του ν. 4497/2017, ως προς τους όρους και τα εί-
δη διάθεσης στις βραχυχρόνιες αγορές, 
ε) για τα οριζόµενα στις παρ. 6 και 7 και του άρθρου 67 ι-

σχύουν τα άρθρα 5, 15 και η παρ. 3 του άρθρου 38 του
ν. 4497/2017. 

14. Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
υπαίθριες αγορές, οι οποίες δεν ανήκουν στις κατηγορίες
της περ. α) του άρθρου 3, καταργούνται αυτοδικαίως ε-
ντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.

15. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν κατά τη δη-
µοσίευση του παρόντος, χωρίς απόφαση ίδρυσης, κανονι-
σµό λειτουργίας και τοπογραφικό διάγραµµα, οι αρµόδιοι
φορείς λειτουργίας οφείλουν να προβούν στην έκδοση αυ-
τών και την καταχώρισή τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α. εντός τριών
(3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η παρά-
λειψη των ενεργειών του πρώτου εδαφίου επισύρει τις κυ-
ρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62. Για τη βελτίωση και χο-
ρήγηση θέσης ισχύουν τα προβλεπόµενα στην παρ. 3.

Άρθρο 67
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι ποιότητας, υγιεινής
και ασφάλειας τροφίµων που διατίθενται στο υπαίθριο ε-
µπόριο.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθο-
ρίζονται τα είδη πώλησης για τον παραγωγό και τον επαγ-
γελµατία πωλητή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
και Επενδύσεων καθορίζονται ο τρόπος αλλαγής και προ-
σθήκης πωλούµενων προϊόντων, η συνδυαστική πώλησή
τους και η µορφή, τα αναγραφόµενα στοιχεία στην πινακί-
δα που οφείλουν να τηρούν στα σηµεία πώλησης (πά-
γκους) οι παραγωγοί και επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών
αγορών, καθώς και η αντιστοίχιση των ειδών των νέων και
των παλαιών ειδών που πωλούν οι επαγγελµατίες πωλη-
τές. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χο-
ρήγηση, τη µεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας πα-
ραγωγού και επαγγελµατία πωλητή και των αντίστοιχων
θέσεων ή δικαιωµάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο ε-
µπόριο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι δραστηριοποίησης πω-
λητών στο υπαίθριο εµπόριο, ο αριθµός των θέσεων και οι
τοµείς των διατιθέµενων προϊόντων ανά είδος στις λαϊκές
αγορές.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των βρα-
χυχρόνιων αγορών και τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών
που διατίθενται ή παρέχονται σε αυτές.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης και
τα στοιχεία της βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας
διάρκειας στο υπαίθριο εµπόριο, για τη συµµετοχή πωλη-
τών σε βραχυχρόνιες αγορές.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων καθορίζονται τα στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης
και δικαιώµατος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εµπόριο
παραγωγού και επαγγελµατία πωλητή υπαίθριου εµπορί-
ου.

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων καθορίζονται τα στοιχεία της άδειας χορήγησης θέσης
δραστηριοποίησης χειροτέχνη - καλλιτέχνη.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ε-
ξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή
σε γνωστοποίηση της λειτουργίας των καντινών σε ιδιωτι-
κό χώρο, σύµφωνα µε τον ν. 4442/2016 (Α΄ 230).

10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων µπορεί να καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές
της χορηγούµενης άδειας, της θέσης δραστηριοποίησης
και του δικαιώµατος δραστηριοποίησης πωλητή στο πλα-
νόδιο εµπόριο, καθώς και της βεβαίωσης δραστηριοποίη-
σης ετήσιας διάρκειας στο υπαίθριο εµπόριο.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι ο-
µάδες χρηστών, καθώς και η λειτουργία και οι όροι χρή-
σης, κάθε τεχνικό ή άλλο θέµα σχετικό µε το Ο.Π.Σ.Α.Α.
και τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας λαϊκής α-
γοράς.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρι-
σµού µπορεί να ορίζονται οι αρµόδιες αρχές και φορείς
λειτουργίας για την εν γένει λειτουργία του υπαίθριου ε-
µπορίου και να θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις δρα-
στηριοποίησης των κατόχων αδειών υπαίθριου εµπορίου
σε χώρους αρµοδιότητας κάθε νοµικής µορφής φορέα δι-
οίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα (Οργανισµούς Λιµένων
Α.Ε., Λιµενικά Ταµεία, Δηµοτικά Λιµενικά Ταµεία και Δηµο-
τικά Λιµενικά Γραφεία), στη χερσαία ζώνη τουριστικών λι-
µένων που χωροθετούνται και αδειοδοτούνται από το Υ-
πουργείο Τουρισµού, σε πλοία και σε µόνιµα αγκυροβολη-
µένα πλοία ή πλωτά µέσα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.

13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών
µπορεί να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών
οργάνων του άρθρου 59 και να δίνονται κατευθυντήριες
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γραµµές για την άσκηση των ελέγχων.
14. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων µπορεί να εξειδικεύεται το περιεχόµενο της εντολής
ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 61, καθώς και της έκθεσης
ελέγχου της παρ. 2 του ιδίου άρθρου.

15. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ισχύος του δευτέ-
ρου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 56, καθώς και κάθε άλ-
λο σχετικό ζήτηµα µε την υποχρέωση καταχώρησης στοι-
χείων από τους δραστηριοποιούµενους στις λαϊκές αγο-
ρές στην ψηφιακή πλατφόρµα e-katanalotis.

16. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων δύναται να εξειδικεύονται τα αντικείµενα της οικο-
νοµικής δραστηριότητας των νοµικών προσώπων και των
επιχειρήσεων που µπορούν να δραστηριοποιούνται στις ει-
δικές θεµατικές αγορές του άρθρου 42. 

Άρθρο  68
Καταργούµενες διατάξεις 

1. Καταργούνται η παρ. 12 του άρθρου 1 και το άρθρο 7α
του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), περί εξουσιοδότησης για την
έκδοση προεδρικού διατάγµατος για τον καθορισµό των
ειδικών όρων και των προϋποθέσεων για τη χορήγηση, α-
νανέωση και ανάκληση των αδειών άσκησης δραστηριότη-
τας υπαίθριου εµπορίου και Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Α-
γορών και Υπαίθριου Εµπορίου, αντιστοίχως.  

2. Καταργούνται το άρθρο 23 και η παρ. 1 του άρθρου 39
του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), περί αδειών υπαίθριου εµπορί-
ου. 

3. Από την έκδοση των αποφάσεων των Περιφερειών
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της παρ. 10 του άρθρου
66, καταργείται το άρθρο 84 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), πε-
ρί διάρθρωσης των Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών των Πε-
ριφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. 

4. Καταργούνται τα άρθρα 1 έως 60 του ν. 4497/2017 (Α΄
171), περί άσκησης υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΣΚΗΣΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 69
Υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες

1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως
πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικές συναυλίες, επιδείξεις και
άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα ως εµπορικές δραστηριότητες σε
υπαίθριους χώρους, απαιτείται άδεια εγκατάστασης και
λειτουργίας. Στο παρόν δεν υπάγονται οι δραστηριότητες
θεµατικών πάρκων (λούνα παρκ), τσίρκων και παγοδρό-
µιων του Κεφαλαίου ΙΘ΄ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), οι ο-
ποίες αδειοδοτούνται δυνάµει των διατάξεων αυτού. ‘Ο-
που στο άρθρο 119 του ν. 4442/2016 αναφέρεται το άρθρο
39 του ν. 4497/2017 (Α΄ 197) νοείται το παρόν άρθρο.

2. Αρµόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υ-
παίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήµοι της
χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το

υπαίθριο εµπόριο και δεν υπάρχει περιορισµός στη δρα-
στηριοποίηση των φυσικών ή νοµικών προσώπων που πλη-
ρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 1, εκτός
από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθµίζουν τις ως άνω
δραστηριότητες, απαιτούνται και τα ακόλουθα δικαιολογη-
τικά:
α) γνωµάτευση κτηνιάτρου της αρµόδιας οργανικής µο-

νάδας κτηνιατρικής της κατά τόπον αρµόδιας Περιφέρει-
ας, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονοµικής
καταλληλότητας των ζώων,
β) γνωµάτευση του συµβουλίου «περί θεάτρων και κινη-

µατογράφων» του άρθρου 2 του α.ν. 445/1937 (Α΄ 22), αν
πρόκειται για θεµατικό πάρκο (λούνα-παρκ), τσίρκο, συ-
ναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις και λοιπές πα-
ρεµφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την κα-
ταλληλότητα των χώρων των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισµού,
γ) βεβαίωση µηχανικού διπλωµατούχου ανώτατης σχο-

λής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνι-
διών,
δ) βεβαίωση ηλεκτρολόγου µηχανικού ανώτατης σχο-

λής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστά-
σεων,
ε) βεβαίωση διπλωµατούχου χηµικού ανώτατης σχολής

για την επικινδυνότητα των χρησιµοποιουµένων αερίων ή
άλλων υλών,
στ) βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

(Υ.Π.Α.), όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέ-
ρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών µέσων ότι η πτήση ή
ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισµούς της,
και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώ-
ρου,
ζ) βεβαίωση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς

Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) και του Διαχειριστή
Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην
περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.

4. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων µε ψυ-
χαγωγικό αντικείµενο προσωρινού χαρακτήρα, σε ένα συ-
γκεκριµένο χώρο, δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις
(4) συνεχόµενους µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται
ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες µε ψυχαγωγικό αντικείµε-
νο έχουν µόνιµο χαρακτήρα και εφαρµόζονται οι αντίστοι-
χες διατάξεις. Οι µεµονωµένες ψυχαγωγικές δραστηριό-
τητες ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των
αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αρµόδια υ-
πηρεσία για την αδειοδότησή τους είναι αυτή της κύριας
δραστηριότητας.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Τουρι-
σµού δύναται να ορίζονται οι αρµόδιες αρχές και να θεσπί-
ζονται όροι και προϋποθέσεις άσκησης υπαίθριων ψυχα-
γωγικών δραστηριοτήτων σε χώρους αρµοδιότητας κάθε
νοµικής µορφής φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµέ-
να (Οργανισµούς Λιµένων Α.Ε., Λιµενικά Ταµεία, Δηµοτικά
Λιµενικά Ταµεία και Δηµοτικά Λιµενικά Γραφεία), στη χερ-
σαία ζώνη τουριστικών λιµένων που χωροθετούνται και α-
δειοδοτούνται από το Υπουργείο Τουρισµού, σε πλοία και
σε µόνιµα αγκυροβοληµένα πλοία ή πλωτά µέσα, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
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Άρθρο 70
Ωράριο λειτουργίας θεάτρων και κινηµατογράφων

1. Τα θέατρα και οι κινηµατογράφοι που λειτουργούν σε
κλειστές αίθουσες µπορούν να λειτουργούν καθ’ όλη τη
διάρκεια του εικοσιτετραώρου στο µέτρο που δεν διατα-
ράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. 

2. Τα θέατρα και οι κινηµατογράφοι που λειτουργούν σε
υπαίθριους χώρους µπορούν να λειτουργούν από τις 08.00
π.µ. έως και την  1:15 π.µ. στο µέτρο που δεν διαταράσσε-
ται η κοινή ησυχία των περιοίκων.   

3. Προκειµένου να µην διαταράσσεται η κοινή ησυχία
των περιοίκων, η στάθµη του ήχου που προκαλείται από τη
λειτουργία του θεάτρου ή του κινηµατογράφου, κατά τις
ώρες κοινής ησυχίας, δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα εξή-
ντα  πέντε (65) db (A) σε οποιοδήποτε σηµείο που βρίσκε-
ται στα όρια ή εκτός των ορίων του οικοπέδου στο οποίο
είναι εγκατεστηµένο. Η διαδικασία της µέτρησης της ηχο-
στάθµης διενεργείται σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από
τις κείµενες υγειονοµικές διατάξεις και ιδίως της απόφα-
σης του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Α-
σφαλίσεων υπό στοιχεία Α5/3010/14.8.1985 (Β΄ 593).

4. Επιχείρηση που παραβιάζει τις παρ. 1 έως 3 τιµωρείται
µε διοικητικό πρόστιµο ύψους: α) δύο χιλιάδων (2.000) ευ-
ρώ και β) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε επανάλη-
ψη της παράβασης εντός ενός έτους από την τελευταία
παράβαση. 

5. Αρµόδιες αρχές για τον έλεγχο της τήρησης της παρ.
2, καθώς και για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων
της παρ. 4, είναι η Ελληνική Αστυνοµία και η Διϋπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άρθρο 71
Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας 

δραστηριοτήτων στον τοµέα της εκπαίδευσης 
- Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΗ΄ στον ν. 4442/2016 

Μετά από το άρθρο 277 του ν. 4442/2016 (Α΄ 230) προ-
στίθεται Κεφάλαιο ΛΗ΄ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΗ΄
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Άρθρο 278
Πεδίο εφαρµογής

Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος εµπίπτουν τα Ιδιωτι-
κά Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), τα
Φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κολλέ-
για, µε κωδικούς NACE 85.41 και 85.59.
Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων και

των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εξαι-
ρουµένων των νοµικών προσώπων που ρυθµίζοντας από
τον ν. 4430/2016 (Α΄ 205) (κοιν. Σ.ΕΠ.) µπορούν να ασκούν
δραστηριότητα Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Φροντιστηρίων, Κέντρων
Ξένων γλωσσών και Κολλεγίων.

Άρθρο 279
Αρµόδιες αρχές

Αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή του παρόντος είναι
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων και ο Εθνικός
Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατι-
κού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ειδικότερα:

(α) Ο αρµόδιος Γενικός Διευθυντής, κατά το άρθρο 109
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής της ανωτέρω διάταξης, ο Υ-
πουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων για την έγκριση ί-
δρυσης και λειτουργίας των Κολλεγίων και ο Γενικός
Γραµµατέας Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για την έγκριση ίδρυσης
και λειτουργίας των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ..

(β) Ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για τα
Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. 

Άρθρο 280
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων 

στον τοµέα της εκπαίδευσης

1. Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια υπάγονται, για την ί-
δρυση και λειτουργία τους, σε καθεστώς έγκρισης του άρ-
θρου 7. Η έγκριση δίδεται από το αρµόδιο όργανο του Υ-
πουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων σύµφωνα µε το
άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Σε καθεστώς έγκρι-
σης υπάγονται τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων
Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθµός εκπαιδευοµέ-
νων ανά ώρα και ανά κτιριολογική µονάδα (αυτοτελές κτί-
ριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει τον αριθµό
των εβδοµήντα πέντε (75) εκπαιδευοµένων.

2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται µε από-
φαση της αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 279, η ο-
ποία, στην περίπτωση των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Κολλε-
γίων, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύ-
στερα από κατάθεση πλήρους αίτησης έγκρισης ίδρυσης
και λειτουργίας και δικαιολογητικών, που υποβάλλεται µε
ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας. Για την έγκριση
Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίου απαιτείται η διατύπωση
γνώµης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συνδροµή των κτιριολογι-
κών προϋποθέσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία της περ. 13
της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222).  

3. α) Εντός πέντε (5) µηνών από την κατάθεση πλήρους
αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και δικαιολογη-
τικών, η αρµόδια αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία
και, εφόσον συντρέχουν οι νόµιµες προϋποθέσεις, εκδίδει
την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία της δραστηριό-
τητας ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογηµένα. Στην περί-
πτωση διατύπωσης γνώµης της περ. 13 της υποπαρ. Θ3
της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
απαιτείται η διαβίβαση των κτιριολογικών φακέλων στον
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή
τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
β) Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης και λει-

τουργίας και εντός της προαναφερθείσας προθεσµίας, ο
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποχρεούται να διενεργήσει αυτοψία στις ε-
γκαταστάσεις της δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της
τήρησης της σχετικής νοµοθεσίας. 
γ) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία για την έκδοση της

έγκρισης, τεκµαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και λειτουρ-
γίας έχει χορηγηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 8, και ο ενδια-
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φερόµενος µπορεί να ζητήσει από την αρµόδια αρχή τη
χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

4. Η αίτηση χορήγησης έγκρισης κατατίθεται σε έντυπη
ή ηλεκτρονική µορφή στην αρµόδια αρχή. Μετά από την έ-
ναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού
Συστήµατος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων
(Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14, κατά το µέρος που αφορά
στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτή-
των της παρ. 1, η διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουρ-
γίας αυτών διεκπεραιώνεται αποκλειστικά µέσω του συ-
στήµατος αυτού. 

5. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τροποποιείται µε-
τά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που τηρείται για τη χορήγηση της έγκρι-
σης. Με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 286 καθορί-
ζεται η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης, η οποία εφαρ-
µόζεται και για την τροποποίησή της.

6. Ο φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή ανάκλησης
της έγκρισης, υποχρεούται να ενηµερώνει αµελλητί την
αρµόδια αρχή για κάθε µεταβολή των προϋποθέσεων χο-
ρήγησης της έγκρισης και για τη συνδροµή ασυµβίβαστων
ιδιοτήτων.

7. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας µεταβιβάζεται, ε-
φόσον : α) οι κατά νόµο προϋποθέσεις χορήγησης της έ-
γκρισης συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου φορέα και β)
δεν συντρέχουν µεταβολές της ισχύουσας άδειας που δεν
έχουν τύχει έγκρισης από τον αρµόδιο φορέα. Εγκρίσεις
που έχουν εκδοθεί στο όνοµα του παλαιού φορέα εξακο-
λουθούν να ισχύουν µέχρι τη λήξη τους. Η µεταβίβαση ε-
γκρίνεται από την αρµόδια αρχή που χορηγεί την έγκριση
µετά από σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα α-
παραίτητα δικαιολογητικά.

8. Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, για την έ-
γκριση της τροποποίησής της, καθώς και για την έγκριση
της µεταβίβασής της απαιτείται η καταβολή παραβόλου,
σύµφωνα µε το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ.
3 του άρθρου 286. 

9. Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αµελλητί
τις εγκρίσεις και τις τυχόν τροποποιήσεις τους στις αρµό-
διες ελεγκτικές αρχές, προκειµένου να ασκούν τις ελε-
γκτικές τους αρµοδιότητες σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
άρθρο 282. 

Άρθρο 281
Γνωστοποίηση λειτουργίας δραστηριοτήτων 

στον τοµέα της εκπαίδευσης 

1. Τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των
οποίων ο συνολικός αριθµός εκπαιδευοµένων ανά ώρα και
ανά κτιριολογική µονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε
πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει τον αριθµό των εβδο-
µήντα πέντε (75) εκπαιδευοµένων, υπάγονται στο καθε-
στώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρο-
νικά µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµα-
τος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-
Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του
Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το µέρος που αφορά στη γνωστοποίη-
ση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατα-
τίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή στην αρµόδια αρ-
χή.

3. Η αρµόδια αρχή παραλαµβάνει τη γνωστοποίηση, η ο-

ποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας µε
ευθύνη του για τα περιλαµβανόµενα σε αυτήν στοιχεία,
και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή
της γνωστοποίησης ο φορέας µπορεί να ξεκινήσει τη λει-
τουργία της δραστηριότητας.

4. Αν πρόκειται να µεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο
τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριό-
τητας υποχρεούται σε προηγούµενη γνωστοποίηση της ε-
πιδιωκόµενης µεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φο-
ρέα της δραστηριότητας, εφαρµόζεται το άρθρο 9. Τα δι-
καιολογητικά που συνδέονται µε το πρόσωπο του φορέα
της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου
φορέα. Ο φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή διακοπής
της λειτουργίας, οφείλει να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή
για κάθε µεταβολή σχετική µε τις νόµιµες προϋποθέσεις
λειτουργίας της δραστηριότητας ή για τη συνδροµή ασυµ-
βίβαστων ιδιοτήτων.

5. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης, ή
της γνωστοποίησης µεταβολής, ο φορέας της δραστηριό-
τητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολο-
γητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται µε τη γνωστοποίη-
ση, αλλά τηρούνται µαζί µε το αποδεικτικό υποβολής της
στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

6. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας των
δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου απαιτείται η κα-
ταβολή παραβόλου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 και την κοινή
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 285. 

7. Η αρµόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αµελλητί,
τόσο την αρχική γνωστοποίηση, όσο και τις µεταβολές της
στις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειµένου να ασκή-
σουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες.

8. Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των εσό-
δων από τη θέσπιση του παραβόλου εισπράττεται υπέρ
Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ., ως αρµόδιας αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο
279, για την έγκριση και γνωστοποίηση λειτουργίας των
Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και το εί-
κοσι τοις εκατό (20%) υπέρ του Κρατικού Προϋπολογι-
σµού, προκειµένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων. 

Άρθρο 282
Έλεγχοι και ενέργειες εποπτείας 

Κατά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος,
οι αρµόδιες ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται µε την
απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 285 δύνανται να διενερ-
γούν ελέγχους και να προβαίνουν σε ενέργειες εποπτεί-
ας, κατ’ αναλογία των οριζόµενων στα άρθρα 127 έως 157
του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), µε σκοπό την παρακολούθηση της
συµµόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων µε τις
διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την πλήρη εφαρµογή του ν.
4512/2018 η αρµόδια αρχή του άρθρου 279 διενεργεί εκ
των υστέρων αυτοψίες, όταν απαιτείται βάσει κριτηρίων
κινδύνου.

Άρθρο 283
Προϋποθέσεις λειτουργίας σχετιζόµενες 

µε το πρόσωπο του φορέα

1. Φυσικό πρόσωπο µπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες
του άρθρου 278, εφόσον: 
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α) έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
β) έχει µόνιµη εγκατάσταση σε κράτος  µέλος της Ευρω-

παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),
γ) δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλ-

λήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. και την ιδιότητα του κληρι-
κού,
δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν

έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώ-
χευσης,
ε) το αιτούν φυσικό πρόσωπο δεν έχει καταδικασθεί α-

µετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργηµα ή για έ-
να από τα πληµµελήµατα, τετελεσµένα ή σε απόπειρα, της
κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
παραχάραξης, δωροδοκίας, σωµατικής βλάβης, για παρά-
βαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκληµα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµε-
τάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο

βούλευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), 
ζ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανά-

κλησης αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ι-
διωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία
διετία.

2. Νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων και των
Ν.Π.Δ.Δ., µπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου
278, εφόσον:
α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε κράτος  µέλος

της Ε.Ε.. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά
µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα εκπαιδευτικού χαρακτή-
ρα, σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του άρ-
θρου 5 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2),
β) ο σκοπός του, σύµφωνα µε το καταστατικό του, αφο-

ρά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης,
γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν

έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώ-
χευσης,
ε) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανά-

κλησης της αδείας ή της διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή
άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τε-
λευταία διετία,
στ) ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου, εξαι-

ρουµένων των εκπροσώπων των νοµικών προσώπων δηµο-
σίου δικαίου, πληροί τις προϋποθέσεις των περ. γ΄ έως ζ΄
της παρ. 1.

3. Τα νοµικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των νοµικών
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των νοµι-
κών προσώπων των οποίων τα µέλη ή µέρος των µελών
του Διοικητικού Συµβουλίου ή της Διοικήσεώς τους ορίζο-
νται ως εκ της ιδιότητάς τους (ex officio), µπορούν να α-
σκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 278, εφόσον οι µέ-
τοχοι ή οι εταίροι τους ή τα µέλη των διοικήσεών τους, δεν
έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου
οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 284
Κυρώσεις

1. Για τις δραστηριότητες του παρόντος που υπάγονται
σε καθεστώς έγκρισης, η λειτουργία της δραστηριότητας
χωρίς αυτή να έχει λάβει έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας,
επισύρει την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 του άρ-

θρου 15. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω
κυρώσεων είναι η αρµόδια αρχή του άρθρου 279, ανάλογα
µε το είδος της δραστηριότητας.

2. Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που
υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, η παράλειψη υ-
ποβολής αρχικής γνωστοποίησης, ή η παράλειψη υποβο-
λής γνωστοποίησης µεταβολής, ή η γνωστοποίηση αναλη-
θών στοιχείων, επισύρει την επιβολή των κυρώσεων της
παρ. 1 του άρθρου 15 σε βάρος του φορέα της δραστηριό-
τητας. Αρµόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων εί-
ναι η αρµόδια αρχή του άρθρου 279, ανάλογα µε το είδος
της δραστηριότητας.
Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υ-

πάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου προβλέπεται
ως κύρωση η ανάκληση της αδείας, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος Κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική
διακοπή λειτουργίας.

3. Ειδικά για την περίπτωση που βεβαιώνονται πρόστιµα
σύµφωνα µε το άρθρο 15 σε δραστηριότητες που υπάγο-
νται σε καθεστώς έγκρισης ή γνωστοποίησης του παρό-
ντος Κεφαλαίου και, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στο
πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15, επί των εισπρατ-
τόµενων προστίµων για την επιβολή και είσπραξη των ο-
ποίων αρµόδιος είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ποσοστό ογδόντα
τοις εκατό (80%) αποτελεί έσοδο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και πο-
σοστό είκοσι τοις εκατό (20%) αποδίδεται στον ειδικό κω-
δικό του Κρατικού Προϋπολογισµού.

4. Σε περίπτωση παραβίασης επιµέρους όρων και προϋ-
ποθέσεων κατά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του
παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται οι κυρώσεις της κεί-
µενης νοµοθεσίας από τα αρµόδια όργανα που ορίζονται
σε αυτή.

Άρθρο 285
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
το περιεχόµενο, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και η δια-
δικασία της έγκρισης, της τροποποίησης και της µεταβίβα-
σης της έγκρισης, οι αρχές και τα αρµόδια όργανα στα ο-
ποία κοινοποιούνται οι εγκρίσεις και οι τροποποιήσεις
τους, προκειµένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους
αρµοδιότητες και κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτοµέ-
ρεια σχετικά µε την έγκριση, την τροποποίηση και τη µετα-
βίβασή της, σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται
το περιεχόµενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα α-
παιτούµενα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της
δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων
σε περίπτωση επικείµενης µεταβολής τους, οι αρχές στις
οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, προκειµένου να α-
σκήσουν τις ελεγκτικές τους αρµοδιότητες και κάθε τεχνι-
κή ή άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη γνωστο-
ποίηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται το ύψος των παραβόλων της παρ. 8 του άρ-
θρου 280, αναφορικά µε την έγκριση, και της παρ. 6 του
άρθρου 281, αναφορικά µε τη γνωστοποίηση, ο χρόνος και
ο τρόπος καταβολής τους, ο τρόπος µεταφοράς των πι-
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στώσεων στα αρµόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετι-
κό θέµα, σύµφωνα µε το άρθρο 11.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων, Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόµενων
κυρώσεων του άρθρου 284, η κλιµάκωση και τα κριτήρια ε-
πιµέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου
15, για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε γνωστοποίη-
ση, και της παρ. 2 του άρθρου 15, για τις δραστηριότητες
που υπόκεινται σε έγκριση και γνωστοποίηση, η διαδικασία
επιβολής τους, οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των
δραστηριοτήτων σε περίπτωση έλλειψης έγκρισης ή έλλει-
ψης γνωστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.

Άρθρο 286
Μεταβατικές διατάξεις

1. α) Οι άδειες για τις δραστηριότητες του άρθρου 278
που έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν έχουν επέλθει µεταβολές των προϋποθέσεων χορήγη-
σης της άδειας. Σε περίπτωση µεταβολής στοιχείου, ο φο-
ρέας της οικονοµικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρ-
θρου 280 υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 280, και ο φορέας της οικονοµικής δρα-
στηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 281 υποχρεούται σε
γνωστοποίηση, σύµφωνα µε το άρθρο 281. Μετά από τη
χορήγηση της έγκρισης ή την υποβολή της γνωστοποίη-
σης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από το πα-
ρόν. 
β) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης τροποποίησης άδει-

ας, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 280, οι άδειες που
έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο-
φείλουν να προσαρµοστούν στο παρόν. 

2. Όπου στη νοµοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια δρα-
στηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 280 εφεξής νοείται η
έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου.
Όπου γίνεται αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ.
1 του άρθρου 281, εφεξής νοείται η γνωστοποίηση λει-
τουργίας του παρόντος κεφαλαίου.

3. Μέχρι την έναρξη ισχύος όλων των προβλεπόµενων
στο παρόν κανονιστικών πράξεων εφαρµόζονται, ως προς
τις δραστηριότητες του άρθρου 278, η περ. 1, η υποπερ. α΄
της περ. 2, το πρώτο εδάφιο της περ. 3, οι περ. 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 14, 15 και 18 της υποπαρ. Θ3 και οι περ. 1, 2, 4
και 6 της υποπαρ. Θ5 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ίσχυαν πριν την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.

4. α) Εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, αι-
τήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εκ-
παιδευτηρίου, διεκπεραιώνονται κατ’ εφαρµογή του ν.
4093/2012, όπως ίσχυε πριν την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος.
β) Αιτήσεις για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας ιδιωτι-

κού Ι.Ε.Κ. ή Κολλεγίου, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν
την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνοδεύονται από πλή-
ρη φάκελο και εκκρεµούν ή καθίστανται εκκρεµείς προς
χορήγηση ή τροποποίηση άδειας ενώπιον της αρµόδιας υ-
πηρεσίας, µετά από την απαιτούµενη θετική γνώµη του αρ-
µόδιου γνωµοδοτικού οργάνου, το αργότερο έως τις
31.1.2022, και εφόσον τα σχετικά αιτήµατα διατύπωσης
γνώµης (σύµφωνα µε την περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ.

Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012) έχουν υποβληθεί
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος, εξετάζονται και οι σχετικές άδειες χορη-
γούνται από την αρµόδια υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων,
εφόσον δηλωθεί από τους αιτούντες ότι επιθυµούν την ε-
ξέτασή τους, όπως έχουν υποβληθεί και σύµφωνα µε τις
διατάξεις αυτές. Η δήλωση του προηγούµενου εδαφίου υ-
ποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ερ-
γάσιµων ηµερών από τη γνωστοποίηση στους αιτούντες,
µε κάθε πρόσφορο τρόπο, εκ µέρους της αρµόδιας υπηρε-
σίας, στην οποία εκκρεµεί η αίτησή τους, της θετικής γνώ-
µης που έχει περιέλθει σε αυτήν. 

5. α) Ειδικά για το έτος 2021, αναστέλλεται η αναγγελία
επικαιροποίησης άδειας Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτού-
του Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), του στοιχείου
14γ της παρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012. 
β) Ειδικά για το έτος 2021, οι άδειες των Κέντρων Διά

Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο δεν επι-
καιροποιούνται και υπόκεινται αποκλειστικά, σύµφωνα
µε τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020 (Α΄ 254), στην υποχρέωση µετατροπής τους,
µε τροποποίηση, λόγω προσαρµογής τους στο άρθρο 53,
έως τις 30.11.2021. 
γ) Ειδικά, για το έτος 2021, αναστέλλεται η αναγγελία

επικαιροποίησης αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξέ-
νων Γλωσσών του στοιχείου 14γ της υποπαρ. Θ3 της παρ.
Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. 

Άρθρο 287
Χορήγηση αδειών ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Κέντρων Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νοµικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. - Τροποποιήσεις του ν. 4093/2012 

α) Στην υποπερ. α΄ της περ. 1 της υποπαρ. Θ3 της παρ.
Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι
λέξεις «και Κολλεγίου», καταργείται η υποπερ. β΄ αναφο-
ρικά µε τη χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Σχολής Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και η περ. 1 της υποπαρ. Θ3 της
παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«1. α) Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα,
νοµικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων και νοµικά πρό-
σωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), µε απόφαση του αρµό-
διου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµά-
των, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνή-
σεως.»
β) Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. α΄ της περ. 2 της

υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, όσον αφορά τη χορήγηση άδειας Φροντιστη-
ρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, καταργείται. 
γ) Στην περ. 4 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου

πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλε-
γίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών»
και η περ. 4 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώ-
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του του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχο-

λείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, εφόσον συντρέχουν σωρευ-
τικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
(β) έχει µόνιµη εγκατάσταση σε κράτος µέλος της Ευρω-

παϊκής Ένωσης,
(γ) δεν έχει την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υ-

παλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού,
(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν

έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώ-
χευσης,

(στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεµφθεί µε τελεσίδικο
βούλευµα σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού
Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ι-
σχύει,
ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου ή ι-

διωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,
(η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανά-

κλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ί-
διο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την
τελευταία δεκαετία.»
δ) Στην περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου

πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλε-
γίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών»
και η περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται ως εξής:

«5. Σε νοµικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται άδεια ι-
διωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, εφόσον συ-
ντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

(α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την υποχρέωση αυτή
εξαιρούνται αλλοδαπά µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα
εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχολεία των οποίων έχουν α-
δειοδοτηθεί βάσει και του άρθρου 5 του ν. 4862/1931 «Πε-
ρί των ξένων σχολείων» (Α΄ 2),

(β) ο σκοπός του, σύµφωνα µε το καταστατικό του, αφο-
ρά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης,

(γ) για τα νοµικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των
Ν.Π. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των νοµικών προ-
σώπων των οποίων τα µέλη ή µέρος των µελών του Δ.Σ. ή
της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio οι µέτοχοι ή οι
εταίροι τους ή τα µέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν
την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., για δε τις ενώσεις προσώπων, τα µέλη
Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα
του δηµοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,

(δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήµερο,
(ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν

έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώ-
χευσης,

(στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανά-
κλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ί-
διο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την
τελευταία δεκαετία,

(ζ) ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου πρέ-

πει να πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄,
στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ,ε-
ξαιρουµένων των εκπροσώπων των Ν.Π.Δ.Δ.,
ε) Στην περ. 6 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου

πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλε-
γίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών»
και η περ. 6 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται ως εξής:

«6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτε-
ροβάθµιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο
και χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφόσον για τα φυσι-
κά πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 4 και για τα νοµικά πρόσωπα οι προϋποθέσεις της πα-
ραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.»
στ) Στην περ. 11 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου

πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλε-
γίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών»
και η περ. 11 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται ως εξής:

«11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευ-
τεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Ε-
πιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο, τροποποιείται µετά από αίτηση, σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση
τροποποίησης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) µηνών από
την υποβολή της αίτησης.»
ζ) Στην περ. 12 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου

πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλε-
γίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών»
και η περ. 12 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται ως εξής:

«12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, επί
ποινή ανάκλησης αυτής της άδειας, να ενηµερώνουν εγ-
γράφως την αρχή που χορηγεί την άδεια ιδιωτικού σχολεί-
ου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κέ-
ντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, για κάθε µεταβολή των προ-
ϋποθέσεων χορήγησής της ή συνδροµής ασυµβίβαστων ι-
διοτήτων.»
η) Στην περ. 15 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου

πρώτου του ν. 4093/2012  διαγράφονται οι λέξεις «Κολλε-
γίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών»
και η περ. 15 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται ως εξής:

«15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη
χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδει-
ας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα,
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νο-
µικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθµί-
ζεται κάθε σχετικό θέµα.»
θ) Στην περ. 1 της υποπαρ. Θ5 της παρ. Θ΄ του άρθρου

πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλε-
γίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών»
και η περ. 1 της υποπαρ. Θ5 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012 διαµορφώνεται ως εξής:
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«1. Επιτρέπεται η µεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχο-
λείου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο εφόσον τόσο το φυσικό ή το
νοµικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που
µεταβιβάζει την άδεια, όσο και το φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο ή η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου µεταβιβάζεται
η άδεια, έχει τις κατά νόµο προϋποθέσεις χορήγησης της
άδειας.»

Άρθρο 72
Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 - Τροποποίηση 

του Παραρτήµατος ΙΙ του ν. 4442/2016

Στο Παράρτηµα ΙΙ του ν. 4442/2016 (Α΄ 230), περί της έ-
ναρξης ισχύος του νόµου αυτού, τροποποιείται η περ. 6
περί της έναρξης ισχύος των άρθρων 206 έως 277, προστί-
θεται περ. 7 και το Παράρτηµα ΙΙ διαµορφώνεται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016

Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ ως εξής:
1. Τα άρθρα 1 έως 56 στις 7.12.2016, ηµεροµηνία δηµο-

σίευσης του ν. 4442/2016,
2. τα άρθρα 57 έως 76 στις 17.1.2018, ηµεροµηνία δηµο-

σίευσης του ν. 4512/2018, 
3. τα άρθρα 77 έως 83 στις 14.6.2018, ηµεροµηνία δηµο-

σίευσης του ν. 4549/2018 (Α΄ 105),
4. τα άρθρα 84 έως 108 στις 29.7.2020, ηµεροµηνία δη-

µοσίευσης του ν. 4711/2020 (Α΄ 145),
5. τα άρθρα 109 έως 205 στις 17.4.2021, ηµεροµηνία δη-

µοσίευσης του ν. 4796/2021 (Α΄ 63),
6. τα άρθρα 206 έως 277, στις 26.6.2021, ηµεροµηνία

δηµοσίευσης του ν. 4811/2021 (Α΄108), εκτός αν άλλως
προβλέπεται σε επιµέρους διατάξεις, ιδίως των άρθρων
258, 267 και 277,

7. τα άρθρα 278 έως 287, από τη δηµοσίευσή τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Άρθρο 73
Επιχορηγήσεις από Επιµελητήρια προς πληγείσες 

επιχειρήσεις - Τροποποίηση του άρθρου 65 
του ν. 4497/2017 

Στην παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), α)
στην υποπερ. Ββ΄ της περ. β΄ η λέξη «εκπαίδευσης» αντι-
καθίσταται από τη λέξη «µάθησης», β) προστίθεται περ. λ΄
και η παρ. 3 διαµορφώνεται ως εξής:

«3. Τα Επιµελητήρια ασκούν επίσης τις εξής δραστηριό-
τητες για την επίτευξη του σκοπού τους:
α. Μπορούν να αναλάβουν, µόνα ή σε συνεργασία µε άλ-

λους φορείς, τη διαχείριση:
αα. επιχειρηµατικών πάρκων, χώρων υποδοχής επιχειρή-

σεων και οργανωµένων υποδοχέων µεταποιητικών και επι-
χειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τον ν. 3892/
2011 (Α΄ 143),

ββ. µόνιµων εκθέσεων και εκθετηρίων χώρων, σταθµών,
λιµένων, αιθουσών δηµοπρασιών, γενικών αποθηκών, ερ-
γαστηρίων ανάλυσης και εξέτασης εµπορευµάτων. Με α-

πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ο-
ποία εκδίδεται µετά από γνώµη της Κ.Ε.Ε., καθορίζονται οι
προϋποθέσεις άσκησης τέτοιων δραστηριοτήτων και ρυθ-
µίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες.

β. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου συνιστούν
είτε αυτοτελώς είτε µε άλλους φορείς εταιρείες µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες δεν υπάγονται στον ευρύ-
τερο δηµόσιο τοµέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 του
ν. 1892/1990 (Α΄ 101) µε σκοπούς:

αα. την ανάπτυξη τεχνολογιών πληροφορικής και επι-
κοινωνιών,

ββ. την παροχή µη τυπικής µάθησης στα µέλη τους,
σύµφωνα µε την περίπτωση ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 3879/2010 (Α΄ 63), εφόσον οι εταιρείες µη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα αδειοδοτούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. Θ΄ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),

γγ. την υλοποίηση κάθε µορφής συγχρηµατοδοτούµε-
νων προγραµµάτων και

δδ. την υποστήριξη αναπτυξιακών δράσεων και επιχει-
ρηµατικών δραστηριοτήτων, καθώς και την προαγωγή της
επιχειρηµατικής καινοτοµίας και εξωστρέφειας.

Οι δραστηριότητες τέτοιων εταιρειών διακρίνονται σα-
φώς από τις αρµοδιότητες δηµοσίου δικαίου που ασκούν
οι οργανικές µονάδες των Επιµελητηρίων. Η σύσταση τέ-
τοιων εταιρειών γνωστοποιείται εντός τριών (3) µηνών α-
πό την ίδρυσή τους και µε ευθύνη της Διοικητικής Επιτρο-
πής στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων µε την υ-
ποβολή έκθεσης, στην οποία περιγράφεται ο οικονοµικός
σκοπός που θα εξυπηρετεί η εταιρεία, αναλύονται τα µέσα
και οι πόροι που θα έχει στην διάθεσή της για την επιδίωξή
του και τεκµηριώνεται η σύνδεση των δραστηριοτήτων της
εταιρείας µε την αποστολή των Επιµελητηρίων. Σε περί-
πτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής αυτής της
έκθεσης, επιβάλλεται στα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής
η ποινή της αργίας έως δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τη δια-
δικασία που ορίζει το Κεφάλαιο Ζ΄.

γ. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, µπορούν
να συµµετέχουν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες, η δραστη-
ριότητα των οποίων εξυπηρετεί ειδικό σκοπό δηµοσίου
συµφέροντος και οι οποίες απολαµβάνουν όλων των ωφε-
λειών εθνικής ή κοινοτικής χρηµατοδότησης ή επιχορήγη-
σης. Η συµµετοχή σε τέτοιες εταιρείες εγκρίνεται από τον
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του ν. 2042/1992 (Α΄ 75).
Τα Επιµελητήρια που µετέχουν σε Εταιρείες Ανάπτυξης

Επιχειρηµατικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) του άρθρου 45 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143), δεν υπόκεινται στους περιορισµούς
του άρθρου 14 του ν. 2042/1992 (Α΄ 75). Για τη συµµετοχή
σε ΕΑΝΕΠ επιτρέπεται η αξιοποίηση µέρους του αποθεµα-
τικού τους µετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων. Για την έκδοση της σχετικής απόφασης το
οικείο Επιµελητήριο καταθέτει αίτηση, η οποία περιλαµβά-
νει:

αα. αναφορά στο ύψος του ποσού που ενδιαφέρεται να
επενδύσει και

ββ. έκθεση Τεκµηρίωσης της Σκοπιµότητας σχετικά µε
τις προβλεπόµενες επιπτώσεις ανάπτυξης του Επιχειρη-
µατικού Πάρκου σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 42
του ν. 3982/2011.

δ. Τα Επιµελητήρια µπορούν να συµµετέχουν στο κεφά-
λαιο των εταιρειών των περιπτώσεων β΄ και γ΄, καθώς και
σε κάθε αύξηση αυτού, αλλά δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε
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επιχορήγηση των εν λόγω εταιρειών, ούτε η σύναψη συµ-
βάσεων προµηθειών αγαθών ή τεχνικού έργου µε αυτές.

ε. Διεξάγουν σεµινάρια, οργανώνουν συνέδρια και χο-
ρηγούν τις σχετικές βεβαιώσεις στην ηµεδαπή ή την αλλο-
δαπή σε συνεργασία µε αναγνωρισµένα ινστιτούτα.

στ. Εκδίδουν περιοδικά ή βιβλία ή επιχορηγούν τέτοιες
εκδόσεις, επιχειρηµατικού και αναπτυξιακού κυρίως περιε-
χοµένου και µεριµνούν για αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκ-
δόσεις.

ζ. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου επιχορη-
γούν πρωτοβουλίες, που συµβάλλουν στην οικονοµική α-
νάπτυξη της περιφέρειάς τους ή γενικότερα της εθνικής
οικονοµίας, απονέµουν βραβεία ή άλλες τιµητικές διακρί-
σεις για διακεκριµένες επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις επιχορη-
γήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετήσιων τακτι-
κών εσόδων κάθε Επιµελητηρίου.
η. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου τους ενι-

σχύουν οικονοµικά δράσεις επαγγελµατικών συλλόγων,
συµπεριλαµβανοµένων των αναγνωρισµένων συνδικαλι-
στικών οργανώσεων υπαλλήλων των Επιµελητηρίων και
εργοδοτικών οργανώσεων, εµπορικών ή βιοτεχνικών συλ-
λόγων ή Οµοσπονδιών αυτών, Νοµικών Προσώπων Ιδιωτι-
κού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και σωµατείων στο πλαίσιο του σκο-
πού τους. Το συνολικό ποσό που διατίθεται ετησίως για τις
επιχορηγήσεις δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% των ετή-
σιων τακτικών εσόδων κάθε Επιµελητηρίου. Από το ως ά-
νω ποσοστό εξαιρούνται οι επιχορηγήσεις προς τους φο-
ρείς του προηγούµενου εδαφίου µε αποκλειστικό σκοπό
τη δωρεάν διάθεση υγειονοµικού υλικού προς τους επαγ-
γελµατίες και εµπόρους, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης
της πανδηµίας του COVID-19 για χρονικό διάστηµα έξι (6)
µηνών αρχόµενου από την 1η.4.2020.
Το ανωτέρω ποσοστό µπορεί να αυξηθεί µε απόφαση

του αρµοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, µετά από τεκµηριωµένο αίτηµα Επιµελητηρί-
ου, µε σκοπό αποκλειστικά την κάλυψη δαπανών µισθοδο-
σίας υπαλλήλων των φορέων του α΄ εδαφίου της παρού-
σας περίπτωσης, οι οποίοι διατίθενται στο οικείο Επιµελη-
τήριο για την υποστήριξη των εργασιών του τακτικού προ-
σωπικού και οι οποίοι είχαν προσληφθεί πριν από τη δηµο-
σίευση του ν. 4497/2017.

Σε περίπτωση έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, το πο-
σοστό της παραγράφου 1 µπορεί να αυξηθεί κατά 2,5 πο-
σοστιαίες µονάδες µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, µετά από
τεκµηριωµένο αίτηµα Επιµελητηρίου, µε σκοπό αποκλει-
στικά την παροχή κάθε µορφής δωρεάς προς φορείς του
δηµοσίου τοµέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3Α
του ν. 4182/2013 (Α΄ 185).
Η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων των φορέων

του α΄ εδαφίου της παρούσας περίπτωσης, οι οποίοι διατί-
θενται στο οικείο Επιµελητήριο για την υποστήριξη των ερ-
γασιών του τακτικού προσωπικού και οι οποίοι είχαν προ-
σληφθεί πριν από τη δηµοσίευση του ν. 4497/2017, δεν δύ-
ναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη µισθολογική κατάταξη
του τακτικού προσωπικού του οικείου Επιµελητηρίου.
θ. Υλοποιούν δράσεις επικοινωνίας και ενηµέρωσης των

µελών τους σχετικά µε το έργο που επιτελούν. Για την ά-
σκηση αυτής της αρµοδιότητας διατηρούν υποχρεωτικά ι-
στοσελίδα, στην οποία δηµοσιεύονται, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα, οι οικονοµικές καταστάσεις τους, πληροφορίες

για τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., ο ετήσιος προγραµµατισµός και
ο απολογισµός δράσεων, καθώς και κάθε άλλη πληροφο-
ρία που αφορά την αποστολή των επιµελητηρίων. Το συνο-
λικό ποσό που διατίθεται ετησίως για δράσεις επικοινω-
νίας και ενηµέρωσης, µέσω καταχωρήσεων σε έντυπα και
ηλεκτρονικά µέσα, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 3% των ε-
τήσιων τακτικών εσόδων κάθε Επιµελητηρίου.

ι. Συµβάλλουν στην αντιµετώπιση καταστάσεων ανά-
γκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν τη
χωρική ενότητα αρµοδιότητάς τους, όµορη περιοχή ή την
επικράτεια στο σύνολό της.
κ. Τα επιµελητήρια, εφόσον δεν διαθέτουν επαρκείς ι-

διόκτητους χώρους για τη στέγαση και κάλυψη των υπηρε-
σιακών αναγκών τους, την επίτευξη των σκοπών τους, ως
και τη παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών στα µέλη τους,
και εφόσον τα εναποµένοντα διαθέσιµα κεφάλαια αυτών,
µετ’αφαίρεση του κόστους αγοράς ακινήτου, επαρκούν για
τη κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους, παρεχοµένης
προς τούτο προηγούµενης εγγράφου ειδικής διαβεβαιώ-
σεως της Διοικητικής Επιτροπής αυτών, δύνανται, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης να προβαίνουν σε αγορά ακινήτου κατάλληλου και
πρόσφορου για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών. Η
ως άνω αγορά δεν λογίζεται ως επένδυση σε ακίνητα και
δεν υπόκειται στους περιορισµούς του άρθρου 14 του
ν. 2042/1992.
λ. Για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανά-

γκης, ιδίως φυσικών καταστροφών, οι οποίες πλήττουν τη
χωρική ενότητα αρµοδιότητάς τους, όµορη περιοχή ή την
Επικράτεια στο σύνολό της, τα επιµελητήρια µπορούν να
προβαίνουν σε επιχορηγήσεις υπέρ των πληγεισών επιχει-
ρήσεων. Προς τούτο, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων µε τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις καταβολής της χρηµατικής ενίσχυσης, µετά από υ-
ποβολή σχετικού αιτήµατος του επιµελητηρίου. Το ως άνω
ποσό δεν προσµετράται στο συνολικό ποσό που διατίθεται
ετησίως για τις επιχορηγήσεις σύµφωνα µε την περ. η΄.» 

Άρθρο 74
Οδοιπορικά έξοδα, ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα 
παράστασης και αµοιβές οµάδων εργασίας και 
επιτροπών - Αντικατάσταση των παρ. 1 και 2 

του άρθρου 76 του ν. 4497/2017

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 2 του άρθρου 76
του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) αντικαθίστανται αναφορικά µε
τον καθορισµό των εξόδων κίνησης, της ηµερήσιας αποζη-
µίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των µετακινουµέ-
νων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, της Διοικητικής Ε-
πιτροπής και των µετακινουµένων υπαλλήλων του Επιµε-
λητηρίου, καθώς και µε τον υπολογισµό των µηνιαίων εξό-
δων παράστασης στον Πρόεδρο και στα µέλη της Διοικητι-
κής Επιτροπής του Επιµελητηρίου, και το άρθρο 76 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 76
Οδοιπορικά έξοδα, ηµερήσια αποζηµίωση, έξοδα 

παράστασης και αµοιβές οµάδων εργασίας 
και επιτροπών

1. Για τον καθορισµό των εξόδων κίνησης, της ηµερή-
σιας αποζηµίωσης και των εξόδων διανυκτέρευσης των
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µετακινουµένων µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και
της Διοικητικής Επιτροπής, καθώς και των µετακινουµένων
υπαλλήλων του Επιµελητηρίου, εκδίδονται αποφάσεις του
Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου Επιµελητηρίου, µέσα
στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του. Η
πραγµατοποίηση διαδοχικών µετακινήσεων δεν αποτελεί
προϋπόθεση για την καταβολή της χιλιοµετρικής αποζη-
µίωσης στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου και της Διοι-
κητικής Επιτροπής για µετακινήσεις µε ιδιωτικής χρήσης
αυτοκίνητο εκτός των ορίων του νοµού, εφόσον αυτές α-
φορούν δραστηριότητες της Κ.Ε.Ε. ή του οικείου Περιφε-
ρειακού Επιµελητηριακού Συµβουλίου.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του οικείου
Επιµελητηρίου µπορούν να καθορίζονται έξοδα παράστα-
σης µηνιαίως στον Πρόεδρο και στα µέλη της Διοικητικής
Επιτροπής, ανάλογα µε τα έσοδα του Επιµελητηρίου και ε-
φόσον έχει εγκριθεί σχετικό ποσό στον Προϋπολογισµό.

3. Οι αµοιβές των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου,
των υπαλλήλων ή τρίτων, για τη συµµετοχή τους σε κάθε
µορφής επιτροπές και οµάδες εργασίας, καθορίζονται µε
απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του οικείου Επιµελη-
τηρίου. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος αυτών των αµοιβών
δεν υπερβαίνει τα χρηµατικά όρια που θέτει το δεύτερο ε-
δάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.

4. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο παρόν λαµβάνο-
νται µέσα στο πλαίσιο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού
του οικείου Επιµελητηρίου.»

Άρθρο 75
Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης - Τροποποίηση 

του άρθρου 92 του ν. 4497/2017 

Στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4497/2017
(Α΄ 171), α) τα ποινικά αδικήµατα της σωµατεµπορίας και
καταπίεσης αντικαθίστανται από τα ποινικά αδικήµατα της
εµπορίας ανθρώπων και παράνοµης βεβαίωσης ή είσπρα-
ξης δικαιωµάτων του Δηµοσίου λόγω της τροποποίησης
του Ποινικού Κώδικα, β) προστίθεται η λέξη «οποιοδήπο-
τε» πριν τη λέξη κακούργηµα και η λέξη «για» αντικαθί-
σταται από τις λέξεις «που αφορά», γ) απαλείφεται το
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 92 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 92
Έκπτωση εξαιτίας καταδίκης

1. Οι Πρόεδροι Επιµελητηρίων, τα µέλη των Διοικητικών
Επιτροπών των Επιµελητηρίων, τα µέλη των Διοικητικών
Συµβουλίων των Επιµελητηρίων, ο Πρόεδρος και τα µέλη
της Γενικής Συνέλευσης και της Διοικητικής Επιτροπής της
Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων εκπίπτουν αυτοδικαίως
από το αξίωµά τους αν:
α. Στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους µε τε-

λεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλη-

τη δικαστική απόφαση.
γ. Καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση,

ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε οποιοδήποτε κακούργηµα ή
σε οποιαδήποτε ποινή που αφορά φοροδιαφυγή, παραχά-
ραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, δωρο-
δοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, παρά-
νοµη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωµάτων του Δηµοσίου, αι-
µοµιξία, µαστροπεία, εµπορία ανθρώπων, παράνοµη µετα-

κίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νοµοθεσίας για την κα-
ταπολέµηση των ναρκωτικών, τη λαθρεµπορία και την ε-
µπορία όπλων, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.

2. Όταν γίνεται παραποµπή για τα πληµµελήµατα της
παρ. 1 ή για κακούργηµα µε αµετάκλητο βούλευµα ή µε α-
πευθείας κλήση, κατά της οποίας έχει εξαντληθεί το δικαί-
ωµα προσφυγής, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
θέτει τον κατηγορούµενο σε κατάσταση αργίας µέχρι την
έκδοση αµετάκλητης απόφασης του δικαστηρίου. Εάν εκ-
δοθεί αµετάκλητη αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται αυ-
τοδικαίως.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΣΠΑ

Άρθρο 76
Πιστώσεις του Προϋπολογισµού Δηµοσίων 

Επενδύσεων - Προσθήκη άρθρου 55Α 
στον ν. 4270/2014

Μετά το άρθρο 55 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), προστίθε-
ται άρθρο 55Α για τις πιστώσεις του Προϋπολογισµού Δη-
µοσίων Επενδύσεων, ως εξής:

«Άρθρο 55Α
Ειδικές διατάξεις

Ειδικά για τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) οικονοµικού έτους 2022, οι πιστώσεις ψηφίζονται
συγκεντρωτικά στη µείζονα κατηγορία “πιστώσεις υπό κα-
τανοµή” σε επίπεδο φορέα και ειδικού φορέα.»

Άρθρο 77
Δηµοσιονοµικές διορθώσεις της προγραµµατικής 
περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 εις βάρος νοµικών 
προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 

έχουν αµιγώς έσοδα από επιχορηγήσεις

Δηµοσιονοµικές διορθώσεις που επιβλήθηκαν σε δαπά-
νες πράξεων που υλοποίησαν νοµικά πρόσωπα µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν αµιγώς έσοδα από ε-
πιχορηγήσεις, ως δικαιούχοι της προγραµµατικής περιό-
δου του ΕΣΠΑ 2007-2013, δεν οδηγούν σε ανάκτηση των
σχετικών ποσών από τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Η πα-
ρούσα εφαρµόζεται για τις αποφάσεις δηµοσιονοµικής
διόρθωσης µε ανάκτηση, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος, καθώς και για όσες έχουν κατά
τη δηµοσίευση του παρόντος βεβαιωθεί στη Φορολογική
Διοίκηση. Εάν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει
καταβληθεί µέρος των προς ανάκτηση ποσών, η παρούσα
εφαρµόζεται για το µη καταβληθέν ποσό. 
Για την εφαρµογή της παρούσας ο δικαιούχος της επιχο-

ρήγησης υποβάλλει αίτηµα στο αρµόδιο για την έκδοση
της απόφασης δηµοσιονοµικής διόρθωσης όργανο, εντός
αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρ-
ξη ισχύος του παρόντος, για την ανάκληση του σκέλους
της απόφασης που αφορά την ανάκτηση. Εφόσον το χρέ-
ος έχει βεβαιωθεί στη Φορολογική Διοίκηση, η υποβληθεί-
σα αίτηση κοινοποιείται από τον αιτούντα εντός της ως ά-
νω προθεσµίας στην Υπηρεσία αυτής όπου είναι βεβαιωµέ-
νη η οφειλή. Το αρµόδιο για την έκδοση της απόφασης δη-
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µοσιονοµικής διόρθωσης όργανο εξετάζει τη συνδροµή
των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου και σε θετική πε-
ρίπτωση δέχεται το αίτηµα του δικαιούχου και τροποποιεί
την ήδη εκδοθείσα απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης
µε ανάκληση του σκέλους αυτής, που αφορά την ανάκτη-
ση και επιβολή µείωσης του ορίου πληρωµών του επόµε-
νου οικονοµικού έτους του εθνικού σκέλους του Προγράµ-
µατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Φορέα Χρηµατοδότη-
σης, άλλως απορρίπτει το αίτηµα. Η θετική ή αρνητική α-
πόφαση κοινοποιείται από το αρµόδιο όργανο άµεσα στην
Υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης όπου είναι βεβαιω-
µένη η οφειλή. Από την κοινοποίηση στην ανωτέρω Υπη-
ρεσία εµπρόθεσµου αιτήµατος, σύµφωνα µε τα προηγού-
µενα εδάφια, µέχρι την κοινοποίηση στην ίδια Υπηρεσία
της απόφασης επ’ αυτού, αναστέλλεται η εκτέλεση της α-
πόφασης ανάκτησης, την οποία αφορά το αίτηµα, δεν βε-
βαιώνονται προς είσπραξη στη Φορολογική Διοίκηση οι
συγκεκριµένες οφειλές και αναστέλλεται η είσπραξη τυ-
χόν ήδη βεβαιωθεισών  σχετικών οφειλών, καθώς και η συ-
νέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την
είσπραξη αυτών. Ποσά που έχουν ήδη εισπραχθεί µέχρι
την κοινοποίηση της αίτησης στην αρµόδια Υπηρεσία της
Φορολογικής Διοίκησης, δεν αναζητούνται. 
Σε περίπτωση θετικής απόφασης, το υπόλοιπο µη κατα-

βληθέν ποσό της βεβαιωµένης οφειλής διαγράφεται από
το αρµόδιο για την έκδοση της απόφασης δηµοσιονοµικής
διόρθωσης όργανο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

Άρθρο 78
Δυνατότητα χρηµατοδότησης του κόστους 
υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού 

της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων από 

το ΕΣΠΑ - Τροποποίηση του άρθρου 48 
του ν. 4314/2014

Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4314/2014
(Α΄ 265) προστίθεται έκτο εδάφιο για τη δυνατότητα ε-
φαρµογής της παρ. 9 και για τους υπαλλήλους της Γενικής
Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραµµα-
τείας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων και η παρ. 9 διαµορφώνεται ως
εξής:

«9. Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού των Ει-
δικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της Κεντρικής
Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ εγκρίνεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναφέ-
ρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιολογούν
την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτή
καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστη-
µα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους. Οι πιστώ-
σεις για την υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υ-
παλλήλων εγγράφονται στις συλλογικές αποφάσεις του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων αντίστοιχα. Η αποζηµίωση για το σύνολο του
προσωπικού δύναται να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ Α.Ε.
και θα καλύπτεται από τη συγχρηµατοδοτούµενη Τεχνική
Βοήθεια των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα ζητήµα-
τα εφαρµογής του προηγούµενου εδαφίου δύναται να
ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ε-

πενδύσεων. Η παρούσα δύναται να εφαρµόζεται και για
τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επεν-
δύσεων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

Άρθρο 79
Σύσταση Μονάδας Προγραµµατισµού, Συντονισµού 
και Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης - Προσθήκη άρθρου 53Β 

στον ν. 4314/2014

Μετά το άρθρο 53Α του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθε-
ται άρθρο 53Β για τη σύσταση Μονάδας Προγραµµατι-
σµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης της Εθνικής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 53Β
Σύσταση Μονάδας Προγραµµατισµού, Συντονισµού και

Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης

1. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνε-
ται Μονάδα Προγραµµατισµού, Συντονισµού και Παρακο-
λούθησης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης
(ΜΟΝ - ΕΣΕΕ), επιπέδου Τµήµατος, η οποία υπάγεται α-
πευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων
και ΕΣΠΑ.

2. Η ΜΟΝ - ΕΣΕΕ έχει ως αποστολή τον προγραµµατι-
σµό, τη διαχείριση και τον συντονισµό της υλοποίησης της
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ). Στο
πλαίσιο αυτό έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) οργανώνει τις συνεδριάσεις του Συµβουλίου Εθνικής

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης,
β) συντάσσει εισηγήσεις και γνωµοδοτήσεις προς έγκρι-

ση από το Συµβούλιο Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξει-
δίκευσης,
γ) παρακολουθεί και εποπτεύει τη Διαδικασία Επιχειρη-

µατικής Ανακάλυψης σε συνεργασία µε τον µηχανισµό Ε-
πιχειρηµατικής Ανακάλυψης (Πλατφόρµες Καινοτοµίας και
Innovation Agency), 
δ) συνεργάζεται µε τα αρµόδια περιφερειακά όργανα,

τους φορείς διαχείρισης και τα Υπουργεία, για όλες τις
δράσεις που άπτονται της ΕΣΕΕ µε σκοπό τον συντονισµό
µεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδου, 
ε) παρακολουθεί και συµβάλλει στην εκπλήρωση των

κριτηρίων του αναγκαίου πρόσφορου όρου για τη διακυ-
βέρνηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης µέσω της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (ΓΓ
ΔΕ και ΕΣΠΑ), η οποία συντονίζει τη λήψη των αναγκαίων
µέτρων από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ΓΓΒ) και
τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Καινοτοµίας (ΓΓΕΚ), ό-
πως προβλέπεται στο άρθρο 36 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), 
στ) συνεργάζεται µε τους κατάλληλους φορείς συλλο-

γής στοιχείων (όπως, το αρµόδιο περιφερειακό όργανο, το
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, η ΕΛΣΤΑΤ) για την παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση υλοποίησης της ΕΣΕΕ, ιδίως για
την ανάπτυξη, τον εµπλουτισµό και την εφαρµογή του συ-
στήµατος δεικτών, καθώς και µε τους φορείς διαχείρισης
των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηµατοδοτικών
µέσων για τις συναφείς µε την ΕΣΕΕ δράσεις σε εθνικό και
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περιφερειακό επίπεδο. 
3. Το προσωπικό της ΜΟΝ - ΕΣΕΕ ανέρχεται σε επτά (7)

άτοµα. Η ΜΟΝ - ΕΣΕΕ στελεχώνεται κατά προτεραιότητα
µε απόσπαση ή µετακίνηση στελεχών της ΓΓ ΔΕ και ΕΣΠΑ,
της ΓΓΓΕΚ και της ΓΓΒ που διαθέτουν την απαιτούµενη τε-
χνογνωσία για την άµεση ενεργοποίησή της. Για τα θέµα-
τα προσωπικού και επιλογής Προϊσταµένου της ΜΟΝ - Ε-
ΣΕΕ εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Θ΄ και του
άρθρου 59 του παρόντος.  

4. Η ΜΟΝ - ΕΣΕΕ υποστηρίζεται διοικητικά και υλικοτε-
χνικά από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού
και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και δύναται να υλοποιεί ως δι-
καιούχος, πράξεις τεχνικής βοήθειας των συγχρηµατοδο-
τούµενων προγραµµάτων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, δύναται να
εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες της ΜΟΝ - ΕΣΕΕ και να
ρυθµίζεται κάθε άλλο σχετικό θέµα.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το
άρθρο 3 της υπ’ αριθµ. 24448/2021 Υπουργικής Απόφασης
(Β΄ 943), ως προς την υποστήριξη του Συµβουλίου Εθνικής
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.»

Άρθρο 80
Επιλέξιµες από το Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης 

κατηγορίες δαπανών και αποθεµατικό - Τροποποίηση
των παρ. 4 και 5 του άρθρου 122 του ν. 4635/2019

Στο άρθρο 122 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167): α) τροποποιεί-
ται η παρ. 4 µε την πρόβλεψη εξαιρέσεων ως προς τη µη
χρηµατοδότηση δαπανών από το Εθνικό Πρόγραµµα Ανά-
πτυξης (ΕΠΑ), β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 διαγράφε-
ται η φράση «τα οποία εντάσσονται στο Τοµεακό Πρό-
γραµµα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων,» ως προς τα συσταθέντα αποθεµατικά του ΕΠΑ
και το άρθρο 122 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 122
Πόροι, επιλέξιµες κατηγορίες και 

προϋπολογισµός του ΕΠΑ

1. Το ΕΠΑ υλοποιείται µε τους εθνικούς πόρους του
ΠΔΕ που προσδιορίζονται µε την πράξη έγκρισης της παρ.
1 του άρθρου 120 του παρόντος. Για τον προσδιορισµό
των πόρων του ΕΠΑ λαµβάνονται υπόψη, ιδίως, οι δεσµεύ-
σεις από το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δη-
µοσιονοµικής Στρατηγικής, οι προοπτικές της οικονοµίας
για το χρονικό διάστηµα προγραµµατισµού, η συµπληρω-
µατικότητα µε τις συγχρηµατοδοτούµενες από την Ευρω-
παϊκή Ένωση παρεµβάσεις, οι ανάγκες που προκύπτουν α-
πό άλλα προγράµµατα ανάπτυξης που χρηµατοδοτούνται
από το ΠΔΕ ή από άλλες πηγές χρηµατοδότησης, οι ανά-
γκες που προκύπτουν από έργα της προηγούµενης προ-
γραµµατικής περιόδου που δεν ολοκληρώνονται εντός αυ-
τής και οι ανάγκες ωρίµανσης έργων για µελλοντική έντα-
ξη στο ΕΠΑ, στο ΕΣΠΑ, στα προγράµµατα του Χρηµατοδο-
τικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή
σε άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράµµατα. Με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και Οικονοµικών, µπορεί να αυξάνεται ο συνολικός προϋ-
πολογισµός του ΕΠΑ κατά τη διάρκεια της προγραµµατι-
κής περιόδου.

2. Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού της πρώτης

προγραµµατικής περιόδου του ΕΠΑ, επιπλέον των προβλε-
πόµενων στην παρ. 1, και στο πλαίσιο της προσαρµογής
στις νέες διαδικασίες του προγραµµατισµού, λαµβάνονται
υπόψη οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί από τα Υπουρ-
γεία και τις Περιφέρειες στο πλαίσιο της, µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, χρηµατοδότησης έργων από εθνι-
κούς πόρους.

3. Επιλέξιµες κατηγορίες έργων για χρηµατοδότηση α-
πό το ΕΠΑ, σύµφωνα µε την περ. 8 του άρθρου 119 του
παρόντος νόµου είναι:
α) Εκείνες που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το

ΠΔΕ, σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
β) Οι δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ε-

πιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελµατιών και επι-
στηµόνων, οι δράσεις µεταρρύθµισης του δηµόσιου τοµέα
και της εκπαίδευσης του προσωπικού του, οι δράσεις ενί-
σχυσης της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του
πρωτογενή τοµέα, οι επιχορηγήσεις ιδιωτικών και δηµό-
σιων φορέων για την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµι-
κού Συµφέροντος (ΥΓΟΣ), οι κάθε είδους πρόδροµες ενέρ-
γειες που απαιτούνται για την ωρίµανση και κατασκευή ή
υλοποίηση έργων και δράσεων, συµπεριλαµβανοµένων
των µελετών, απαλλοτριώσεων και αρχαιολογικών εργα-
σιών, τα έργα Τεχνικής Βοήθειας, σύµφωνα µε τα άρθρα
134 και 139 της παρ. 2 του παρόντος νόµου, οι δράσεις για
τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, καθώς και οι
δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανά-
πτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, όπως η κατάρτιση και η
παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε ανέργους και ερ-
γαζοµένους και οι δράσεις εναρµόνισης της επαγγελµατι-
κής και οικογενειακής ζωής.
γ) Οι δράσεις χρηµατοδότησης πράξεων που υλοποιού-

νται µε την αξιοποίηση χρηµατοδοτικών µέσων µε τη συµ-
µετοχή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, όπως
η χρηµατοδοτική µίσθωση, η συµµετοχή του Δηµοσίου σε
επενδυτικά ταµεία ή άλλα µέσα επιµερισµού κινδύνου, κα-
θεστώτα χορήγησης επιδοτήσεων, δανείων και εγγυήσε-
ων, καθώς και προγράµµατα επενδυτικών δανείων που α-
ποπληρώνονται από το ΠΔΕ. Με κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περί-
πτωση αρµόδιου Υπουργού, προσδιορίζονται τα ανωτέρω
χρηµατοδοτικά µέσα, καθορίζεται η διαδικασία και ο τρό-
πος συµµετοχής και διάθεσης πόρων του ΕΠΑ σε αυτά, κα-
θώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
δ) Οι δράσεις και τα έργα που εντάσσονται σε συγχρη-

µατοδοτούµενα προγράµµατα της τρέχουσας, των προη-
γούµενων ή και των επόµενων προγραµµατικών περιόδων
των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταµείων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Το ΕΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί τα εν λόγω
έργα είτε παρέχοντας επιπλέον πόρους για την έναρξη και
την υλοποίηση του συγχρηµατοδοτούµενου έργου είτε
συνεχίζοντας τη χρηµατοδότηση, µετά από την απένταξή
του εν όλω ή εν µέρει, ή µετά τη λήξη της περιόδου επιλε-
ξιµότητας που προβλέπεται για τη συγχρηµατοδότηση.
ε) Τα ποσά που είναι καταβλητέα δυνάµει εκτελεστών

δικαστικών ή διαιτητικών αποφάσεων ή λόγω συµβατικών
αποζηµιώσεων και αφορούν έργα που χρηµατοδοτούνται
ή χρηµατοδοτήθηκαν από το ΕΠΑ, καθώς και από άλλα ε-
θνικά ή συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
στ) Οι δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης των ανωνύµων

εταιρειών του Δηµοσίου ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
Α.Ε., ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., ΟΣΕ Α.Ε., ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α.Ε., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε., καθώς και της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
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Α.Ε., για την υλοποίηση έργων χρηµατοδοτούµενων από
το ΕΠΑ, καθώς και άλλα εθνικά ή συγχρηµατοδοτούµενα
προγράµµατα και οι οποίες δεν µπορεί να υπερβαίνουν το
4% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης των έργων στα ο-
ποία αντιστοιχούν. Με την απόφαση της παρ. Γ΄ του άρ-
θρου 129 εξειδικεύεται η µέθοδος προσδιορισµού του πο-
σοστού των ανωτέρω δαπανών, λαµβανοµένου υπόψη του
προϋπολογισµού και του τύπου των δράσεων, των δικαιο-
λογητικών, καθώς και των καθηκόντων που αναλαµβάνουν
οι φορείς. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου ισχύουν α-
νεξάρτητα από το ρυθµιστικό πλαίσιο της τεχνικής βοήθει-
ας κατά τα άρθρα 134 και 139 του παρόντος νόµου.

4. Το ΕΠΑ δεν χρηµατοδοτεί πάγιες λειτουργικές ανά-
γκες του δηµοσίου τοµέα κατά την έννοια του άρθρου 14
του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), εξαιρουµένων των µισθολογι-
κών, λειτουργικών και λοιπών δαπανών της Κεντρικής Υ-
πηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., των Ειδικών Υπηρεσιών του Ε-
ΣΠΑ και των Κοινών Γραµµατειών των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που
δεν είναι επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση και χρηµατο-
δοτούνται από εθνικούς πόρους του Προγράµµατος Δηµο-
σίων Επενδύσεων.

5. Το ΕΠΑ, όπως εγκρίνεται µε την πράξη της παρ. 1 του
άρθρου 120, µπορεί να προβλέπει τη σύσταση αποθεµατι-
κών, για την αντιµετώπιση, µεταξύ άλλων, των άµεσων συ-
νεπειών κρίσεων, έκτακτων αναγκών ή φυσικών καταστρο-
φών. Η διάθεση και η διαχείριση των αποθεµατικών καθο-
ρίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων και Οικονοµικών, µπορεί να αυξάνεται ο προ-
ϋπολογισµός των αποθεµατικών κατά τη διάρκεια της προ-
γραµµατικής περιόδου του ΕΠΑ.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, µπορεί να συµπληρώνονται οι κα-
τηγορίες επιλέξιµων έργων. Από την έναρξη ισχύος του
παρόντος όλες οι κατηγορίες έργων και δαπανών που
µπορεί να περιλαµβάνονται στο ΕΠΑ σύµφωνα µε το πα-
ρόν άρθρο θεωρούνται δηµόσιες επενδύσεις και µπορεί να
χρηµατοδοτηθούν από το ΠΔΕ.»

Άρθρο 81
Συντονισµός και διαχείριση των Ειδικών 

Προγραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης
από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων (Δι.Δι.Ε.Π.) - Τροποποίηση του

άρθρου 130 του ν. 4635/2019

Στο άρθρο 130 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167): α) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1 µε τον ορισµό της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Εθνικού Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσε-
ων (Δι.Δι.Ε.Π.) ως αρµόδιας για τον συντονισµό όλων των
Ειδικών Προγραµµάτων των παρ. 2 και 3 του ιδίου άρθρου,
β) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς την πρόβλεψη δυνατό-
τητας της Δι.Δι.Ε.Π. να ορίζεται αρµόδια και για τη διαχεί-
ριση των Ειδικών Προγραµµάτων και το άρθρο 130 διαµορ-
φώνεται ως εξής:

«Άρθρο 130
Ειδικά Προγράµµατα

1. Το ΕΠΑ µπορεί να χρηµατοδοτεί Ειδικά Προγράµµατα,
τα οποία έχουν στόχο την άµεση και ολοκληρωµένη αντι-
µετώπιση ειδικών προβληµάτων ή αναγκών ή αναπτυξια-

κών ευκαιριών που προκύπτουν σε εθνικό ή τοπικό επίπε-
δο, στο χρηµατοδοτικό σχήµα των οποίων µπορεί να συµ-
µετέχουν χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, αναπτυξιακές
τράπεζες, δηµόσια και ιδιωτικά ιδρύµατα ειδικού χρηµατο-
δοτικού σκοπού, καθώς και επενδυτικά ταµεία. Η
Δι.Δι.Ε.Π. ορίζεται αρµόδια για τον συντονισµό όλων των
Ειδικών Προγραµµάτων των παρ. 2 και 3.

2. Τα Ειδικά Προγράµµατα της παρ. 1 καταρτίζονται από
τη Δι.Δι.Ε.Π., η οποία δύναται να ορίζεται αρµόδια και για
τη διαχείρισή τους. Τα Ειδικά Προγράµµατα περιλαµβά-
νουν συγκεκριµένο προϋπολογισµό, χρονοδιάγραµµα,
στόχους, καθώς και σύστηµα διαχείρισης και εγκρίνονται
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3. Ειδικά Προγράµµατα µπορεί επίσης να καταρτίζονται
και να υποβάλλονται στη Δι.Δι.Ε.Π. του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων από Υπουργεία ή Περιφέρειες, για
τα θέµατα αρµοδιότητάς τους. Τα Ειδικά Προγράµµατα της
παρούσας παραγράφου κατά την υποβολή τους περιλαµ-
βάνουν τα στοιχεία της παρ. 2, καθώς και την προτεινόµε-
νη Υπηρεσία Διαχείρισης. Τα Ειδικά Προγράµµατα των Υ-
πουργείων εγκρίνονται, µετά από εισήγηση της Δι.Δι.Ε.Π.,
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Τα Ει-
δικά Προγράµµατα των Περιφερειών εγκρίνονται, µετά α-
πό εισήγηση της Δι.Δι.Ε.Π., µε απόφαση του Υπουργού Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η κατάρτιση, έ-
γκριση και διαχείριση νέων Ειδικών Προγραµµάτων διέπε-
ται αποκλειστικά από τις παρ. 1, 2 και 3. Για την υλοποίηση
και τροποποίηση Ειδικών Προγραµµάτων που έχουν εγκρι-
θεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν
να εφαρµόζονται το άρθρο 110 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171),
καθώς και τα άρθρα 69, 70 και 71 του ν. 4509/2017 (Α΄
201).

5. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω παραγράφων, για την κα-
τάρτιση, έγκριση, τροποποίηση και διαχείριση των Ειδικών
Προγραµµάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, εξακολου-
θούν να εφαρµόζονται τα άρθρα 69 και 71 του ν. 4509/
2017 (Α΄ 201).»

Άρθρο 82
Υπηρεσίες Διαχείρισης των Τοµεακών και Περιφερεια-
κών Προγραµµάτων Ανάπτυξης - Τροποποίηση του 

άρθρου 132 του ν. 4635/2019

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 132 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167) τροποποιείται ως προς την κατάργη-
ση της δυνατότητας ανάθεσης αρµοδιοτήτων σε Ειδικές
Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 και το άρθρο 132 διαµορφώ-
νεται ως εξής:

«Άρθρο 132
Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ

1. Οι επιµέρους αρµοδιότητες, που αφορούν τη διαχείρι-
ση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ΤΠΑ και ΠΠΑ
ανατίθενται σε Υπηρεσίες Διαχείρισης που υποδεικνύο-
νται ειδικά για τον σκοπό αυτόν από το αρµόδιο Υπουργείο
ή Περιφέρεια, κατά την υποβολή του οικείου προγράµµα-
τος. Ως Υπηρεσία Διαχείρισης µπορεί να ορίζεται και η
ΜΟΔ Α.Ε.. Στην πρόταση του φορέα κατάρτισης κατά την
υποβολή του ΤΠΑ ή ΠΠΑ περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον
η υπηρεσία ή ο φορέας που αναλαµβάνει τη διαχείριση, οι
κατηγορίες έργων και δράσεων που αναλαµβάνονται και ο
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αντίστοιχος προϋπολογισµός τους. Με την απόφαση έ-
γκρισης του προγράµµατος από τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 125
του παρόντος, κατανέµεται στο Υπουργείο ή την Περιφέ-
ρεια ο προϋπολογισµός του οικείου προγράµµατος και ορί-
ζονται οι Υπηρεσίες Διαχείρισης, στις οποίες ανατίθεται η
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου Υπουρ-
γού ή Περιφερειάρχη, µπορεί να ανακαλείται ολικά ή µερι-
κά ή να τροποποιείται η απόφαση ορισµού Υπηρεσίας Δια-
χείρισης. Με όµοια απόφαση, η οποία περιλαµβάνει όσα α-
ναφέρονται στην παρ. 1, µπορεί να ορίζονται άλλες υπηρε-
σίες ή φορείς που αναλαµβάνουν, µε την κατανοµή των α-
ντίστοιχων πόρων, τη διαχείριση προγραµµάτων ή ταµείων
αποθεµατικών του ΕΠΑ ή συγκεκριµένα καθήκοντα διαχεί-
ρισης.

3. Αρµοδιότητες των Υπηρεσιών Διαχείρισης των ΤΠΑ
και ΠΠΑ είναι ιδίως:
α) η ενεργοποίηση των προγραµµάτων, σύµφωνα µε την

παρ. Α΄ του άρθρου 129 του παρόντος, η σύνταξη των
προσκλήσεων, καθώς και η µέριµνα για την έκδοση και δη-
µοσιοποίησή τους,
β) η συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαι-

ούχων για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα,
γ) η παροχή πληροφόρησης και διευκρινίσεων επί του

συστήµατος διαχείρισης,
δ) ο έλεγχος της πληρότητας και αρτιότητας των προτά-

σεων για την ένταξη έργων στο Πρόγραµµα, που κατατίθε-
νται από τους δυνητικούς δικαιούχους, η αξιολόγησή τους
και η εισήγηση προς τον Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα ή τον
Περιφερειάρχη για την ένταξη των έργων στο Πρόγραµµα,
ε) η µέριµνα για την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ και τη

χρηµατοδότησή τους, µε βάση την ισχύουσα διαδικασία,
στ) η παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων από

τους δικαιούχους και η σύνταξη των προβλεπόµενων εκθέ-
σεων, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 128 του πα-
ρόντος,
ζ) η ενηµέρωση και ο συντονισµός των ενεργειών των

δικαιούχων και των εµπλεκόµενων αρχών στην υλοποίηση
του Προγράµµατος,
η) η µέριµνα για τη δηµοσιοποίηση και προβολή των δρά-

σεων και των στόχων του Προγράµµατος µε βάση το ΣΔΕ,
θ) η µέριµνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων

εργαλείων, προκειµένου να παρακολουθείται η εξέλιξη
του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου, καθώς και οι
χρηµατορροές των έργων και των µελετών,
ι) η διενέργεια διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων

επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε την υποπαρ. 2 της παρ. Β΄ του
άρθρου 129 του παρόντος,
ια) η αξιολόγηση των ΤΠΑ και ΠΠΑ, καθώς και της πρό-

τασης αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται σχετική α-
νάγκη,
ιβ) η σύνταξη εκθέσεων ολοκλήρωσης των ΤΠΑ και

ΠΠΑ.»
2. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014, στις οποίες έ-

χουν ανατεθεί αρµοδιότητες διαχείρισης τοµεακού προ-
γράµµατος του ΕΠΑ µέχρι την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, δύνανται να τις ασκούν µέχρι τις 31.12.2021. Μέχρι
την 1η.12.2021 τα αρµόδια για τα ως άνω προγράµµατα Υ-
πουργεία υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, πρόταση για τον ορισµό νέας υπηρεσίας δια-
χείρισης, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 132 του
ν. 4635/2019.

Άρθρο 83
Προσδιορισµός του ύψους των πόρων της τεχνικής
βοήθειας του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης - 

Τροποποίηση του άρθρου 134 του ν. 4635/2019

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 134
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) τροποποιούνται ως προς τον
προσδιορισµό του ύψους των πόρων της τεχνικής βοήθει-
ας του ΕΠΑ και το άρθρο 134 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 134
Τεχνική Βοήθεια

1. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας (τεχνικής υποστήρι-
ξης) αφορούν τον προγραµµατισµό, τον σχεδιασµό, την
προετοιµασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την α-
ξιολόγηση, τη δηµοσιότητα, την εφαρµογή και τον έλεγχο
των προγραµµάτων του ΕΠΑ, καθώς και δραστηριότητες
για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρε-
σίας Συντονισµού, των Υπηρεσιών Διαχείρισης και των δι-
καιούχων για την υλοποίηση των προγραµµάτων. Συνίστα-
νται ιδίως, στην προµήθεια αγαθών και λήψη υπηρεσιών,
στην κάλυψη δαπανών, καθώς και σε κάθε άλλη απαραίτη-
τη δαπάνη που αποσκοπεί στην ενίσχυση της υλοποίησης
των στόχων και των προγραµµάτων του ΕΠΑ.

2. Δικαιούχοι ενεργειών στο πλαίσιο Τοµεακού Προ-
γράµµατος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠΑ, που καταρτίζεται
από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι οι α-
ναφερόµενοι στο Πρόγραµµα. Δικαιούχοι ενεργειών Τε-
χνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του αντίστοιχου άξονα προ-
τεραιότητας του οικείου ΤΠΑ ή ΠΠΑ είναι οι Υπηρεσίες
Διαχείρισης, η ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και άλλοι φορείς και υπη-
ρεσίες, εφόσον προβλέπονται από την έγκριση των προ-
γραµµάτων.

3. Οι ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας χρηµατοδοτούνται α-
πό εθνικούς πόρους µέσω του Προϋπολογισµού Δηµοσίων
Επενδύσεων. Ο προϋπολογισµός του τοµεακού προγράµ-
µατος Τεχνικής Βοήθειας καθορίζεται ως ποσοστό µέχρι
το 1% του προϋπολογισµού του ΕΠΑ. Ο προϋπολογισµός
του αντίστοιχου άξονα προτεραιότητας των επιµέρους
προγραµµάτων του ΕΠΑ καθορίζεται ως ποσοστό µέχρι
1% του προϋπολογισµού τους. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα ποσοστά αυτά µπορεί
να οριστούν µέχρι το διπλάσιο των ανωτέρω. Με κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οι-
κονοµικών, µπορεί ο προϋπολογισµός του τοµεακού προ-
γράµµατος Τεχνικής Βοήθειας να καθορίζεται σε ποσοστό
µεγαλύτερο του προβλεπόµενου στο προηγούµενο εδά-
φιο της παρούσας.
Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος Τεχνικής Βοήθει-

ας της παρ. 2 του άρθρου 139 του παρόντος µπορεί να α-
νέρχεται µέχρι το 1% του ορίου δαπανών του Εθνικού
ΠΔΕ, που ισχύει για το έτος κατά το οποίο εκδίδεται η α-
πόφαση έγκρισής του.

4. Το άρθρο 119, η παρ. 8 του άρθρου 200 και το άρθρο
329 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) εφαρµόζονται και για τις ε-
νέργειες Τεχνικής Βοήθειας, που χρηµατοδοτούνται από
το ΕΠΑ.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των
προγραµµάτων, εξειδικεύονται περαιτέρω οι επιλέξιµες
κατηγορίες ενεργειών και ορίζονται, αν απαιτείται, και άλ-
λοι δικαιούχοι ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας πέραν των ο-
ριζόµενων στο παρόν άρθρο.
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6. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5, καθώς
και των αποφάσεων της παρ. 4 του άρθρου 120 και της
παρ. 4 του άρθρου 329 του ν. 4412/2016, εφαρµόζεται α-
ναλογικά η 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (Β΄ 677) απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
χωρίς διάκριση υποπρογραµµάτων και χωρίς περιορισµό
στον προϋπολογισµό κάθε κατηγορίας επιλέξιµων ενερ-
γειών, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτηµα αυτής.
Στις επιµέρους, κατηγορίες επιλέξιµων ενεργειών της πα-
ραπάνω απόφασης προστίθενται οι ενέργειες επίβλεψης
έργων του ΕΠΑ µέσα από τις διαδικασίες του άρθρου 137
παρ. 5 του παρόντος. Μέχρι τη δηµιουργία καταλόγου
προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών δικαιούχων Τεχνι-
κής Βοήθειας ΕΠΑ, η Γενική Διεύθυνση Δηµοσίων Επενδύ-
σεων και η Δι.Δι.Ε.Π. µπορούν, για την εκτέλεση των ενερ-
γειών των οποίων είναι δικαιούχοι, να χρησιµοποιούν τους
καταλόγους προµηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της Ε-
θνικής Αρχής Συντονισµού του άρθρου 14 του ν. 4314/
2014, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 της α-
νωτέρω απόφασης.

7. Η απόφαση της παρ. 8 του άρθρου 48 του ν. 4314/
2014 εφαρµόζεται αναλόγως και για τις ενέργειες τεχνι-
κής υποστήριξης που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΑ.»

Άρθρο 84
Θέµατα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισµού και

των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ - Τροποποίηση της
παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4635/2019

Η παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) τρο-
ποποιείται ως προς τις προϋποθέσεις καταβολής αποζη-
µίωσης υπερωριακής απασχόλησης σε προσωπικό του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και των Υπηρεσιών
Διαχείρισης και το άρθρο 136 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 136
Θέµατα προσωπικού της Υπηρεσίας Συντονισµού και

των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΕΠΑ

1. Η Δι.Δι.Ε.Π. και οι Υπηρεσίες Διαχείρισης των προ-
γραµµάτων του ΕΠΑ µπορεί να στελεχώνονται και µε προ-
σωπικό που αποσπάται από τη ΜΟΔ Α.Ε., σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο καταστατικό αυτής, το οποίο κωδικοποιήθη-
κε µε το άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267).

2. Η υπερωριακή απασχόληση του συνόλου του προσω-
πικού των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσίων Ε-
πενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και των υπηρεσιών στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα δια-
χείρισης, σύµφωνα µε το άρθρο 132, καθώς και του προ-
σωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε., που απα-
σχολείται σε έργα του ΕΠΑ ή έργα που δεν είναι επιλέξιµα
για συγχρηµατοδότηση και χρηµατοδοτούνται από εθνι-
κούς πόρους του ΠΔΕ, εγκρίνεται µε απόφαση του καθ’ ύ-
λην αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη, στην οποία α-
ναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που δικαιο-
λογούν την υπερωριακή εργασία. Στην απόφαση αυτήν κα-
θορίζονται ο αριθµός των υπαλλήλων, καθώς και οι όροι
πραγµατοποίησης, οι πηγές χρηµατοδότησης, το χρονικό
διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους, τη-
ρουµένων των ορίων των περ. 2 και 3 της παρ. Α΄ του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
Η αποζηµίωση της υπερωριακής απασχόλησης για το

σύνολο του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Δηµο-
σίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. µπορεί
να καταβάλλεται από τη ΜΟΔ Α.Ε., µε επιχορήγησή της α-
πό το ΠΔΕ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Οι πιστώσεις για τη µισθοδοσία, λοιπές παροχές και την

αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης των στελεχών
της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ Α.Ε. που απασχολού-
νται σε έργα ΕΠΑ ή έργα που δεν είναι επιλέξιµα για συγ-
χρηµατοδότηση και χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πό-
ρους του ΠΔΕ εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής α-
πόφασης του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Στο ίδιο έργο εγγράφονται οι πιστώσεις για την υπερω-

ριακή απασχόληση του συνόλου του προσωπικού της Γενι-
κής Διεύθυνσης Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε περίπτωση καταβολής τους
από την ΜΟΔ Α.Ε., καθώς και των αποσπασµένων στην Κε-
ντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. υπαλλήλων που προέρχο-
νται από το Δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα και
απασχολούνται σε έργα ΕΠΑ ή έργα που δεν είναι επιλέξι-
µα για συγχρηµατοδότηση και χρηµατοδοτούνται από ε-
θνικούς πόρους.
Η αποζηµίωση υπερωριακής απασχόλησης του συνόλου

του προσωπικού των λοιπών υπηρεσιών στις οποίες ανατί-
θενται καθήκοντα διαχείρισης σύµφωνα µε το άρθρο 132,
µπορεί να καταβάλλεται από πόρους του ΠΔΕ του φορέα
διαχείρισης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Άρθρο 85
Ορισµοί

1.  «Εσωτερικός έλεγχος»: Ανεξάρτητη, αντικειµενική,
διασφαλιστική και συµβουλευτική δραστηριότητα, σχεδια-
σµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες
των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα. Βοηθάει την επι-
χείρηση να επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς της, υι-
οθετώντας µία συστηµατική επαγγελµατική προσέγγιση
στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστηµάτων ε-
σωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης και ε-
κτελείται βάση των διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων ε-
σωτερικού ελέγχου και του νοµοθετικού πλαισίου που εκά-
στοτε εφαρµόζεται. Από τον εσωτερικό έλεγχο του παρό-
ντος εξαιρούνται οι επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, οι
οργανισµοί, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαί-
ου που είναι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους οποί-
ους εφαρµόζεται το άρθρο 4 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).  

2. «Εσωτερικός ελεγκτής»: Κάθε φυσικό πρόσωπο, το ο-
ποίο διενεργεί εσωτερικό έλεγχο, όπως αυτός ορίζεται
στο παρόν, έχει λάβει την Επαγγελµατική Ταυτότητα Εσω-
τερικού Ελεγκτή και έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Εσω-
τερικών Ελεγκτών του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δος, που προβλέπεται στο παρόν.

3. «Δόκιµος Εσωτερικός Ελεγκτής»: Κάθε φυσικό πρό-
σωπο, το οποίο διενεργεί εσωτερικό έλεγχο, όπως αυτός
ορίζεται στο παρόν, έχει λάβει την Επαγγελµατική Ταυτό-
τητα Δόκιµου Εσωτερικού Ελεγκτή και έχει καταχωρηθεί
στο Μητρώο Δοκίµων Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονο-
µικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, που προβλέπεται στο πα-
ρόν.

4. «Επαγγελµατική Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή»:
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Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελε-
γκτών, µε το οποίο παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης
έργων και υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.

5. «Επαγγελµατική Ταυτότητα Δοκίµου Εσωτερικού Ε-
λεγκτή»: Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Δοκίµων
Εσωτερικών Ελεγκτών, µε το οποίο εξασφαλίζεται η συµ-
µετοχή σε έργα και υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.

6. «Εγκεκριµένος εσωτερικός ελεγκτής»: Κάθε φυσικό
πρόσωπο εγγεγραµµένο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελε-
γκτών του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.

7. «Αρµόδια διοικητική αρχή»: Το Οικονοµικό Επιµελη-
τήριο Ελλάδος.

Άρθρο 86
Εγγραφή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών

1. Το επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή ασκείται ελεύ-
θερα µετά την πάροδο τριµήνου από την αναγγελία έναρ-
ξής του στην αρµόδια διοικητική αρχή και την εγγραφή του
εσωτερικού ελεγκτή στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών ή
το Μητρώο Δοκίµων Εσωτερικών Ελεγκτών. Το αντίστοιχο
Μητρώο τηρείται στην αρµόδια διοικητική αρχή και δηµοσι-
εύεται στην ιστοσελίδα της. 

2. Προκειµένου περί φυσικών προσώπων, η αναγγελία
συνοδεύεται από τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά: 
α. Αίτηση έγκρισης, που συνοδεύεται από βιογραφικό

σηµείωµα.
β. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Ανώτατης Σχολής της ηµε-

δαπής. Οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύµατα
της αλλοδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισµένοι από τον
Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
µαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιµοι
προς τους απονεµόµενους από τα ελληνικά ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύµατα ή να έχουν τύχει αναγνώρισης επαγ-
γελµατικής ισοδυναµίας από την αρµόδια αρχή.
γ. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου γενικής χρήσης, το

οποίο ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη µε επιµέλεια της αρ-
µόδιας διοικητικής αρχής. Ο αιτών πρέπει να µην έχει κα-
ταδικαστεί αµετακλήτως για οποιοδήποτε κακούργηµα ή
για τα πληµµελήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης,
πλαστογραφίας, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκο-
πίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας ή για άλλο
οικονοµικής φύσεως έγκληµα.
δ. Βεβαίωση τεκµηριωµένης επαγγελµατικής εµπειρίας

τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείµενο του εσωτερι-
κού ελέγχου. 
ε. Για τους κατόχους αναγνωρισµένου διδακτορικού δι-

πλώµατος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαι-
τείται βεβαίωση τεκµηριωµένης επαγγελµατικής εµπειρίας
τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείµενο του εσωτερι-
κού ελέγχου.
στ. Για τους κατόχους αναγνωρισµένου µεταπτυχιακού

διπλώµατος στον εσωτερικό έλεγχο ή την ελεγκτική, απαι-
τείται βεβαίωση τεκµηριωµένης επαγγελµατικής εµπειρίας
τουλάχιστον δύο (2) ετών στο αντικείµενο του εσωτερικού
ελέγχου.
ζ. Για τους ορκωτούς ελεγκτές, απαιτείται τεκµηριωµένη

επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στο α-
ντικείµενο του εσωτερικού ελέγχου.
η. Για τους πτυχιούχους και κατόχους της Διεθνούς Πι-

στοποίησης CIA (Certified Internal Auditor), «της Πιστοποίη-
σης ACA (Adobe Certified Associate), της Διεθνούς Πιστο-
ποίησης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ACCA (Association

of Chartered Certified Accountants), της επαγγελµατικής
Πιστοποίησης Ελεγκτών Συστηµάτων Πληροφορικής CISA
(Certified Information Systems Auditor), της Πιστοποίησης
Ελεγκτών Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου CICA (Certi-
fied Internal Controls Auditor), της Πιστοποίησης Ελεγκτών
Διαχείρισης Κινδύνων CRMA (Certification in Risk Manage-
ment Assurance), της Πιστοποίησης Ελεγκτών κατά της Α-
πάτης CFE (Certified Fraud Examiner) απαιτείται τεκµηριω-
µένη επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους
στο αντικείµενο του εσωτερικού ελέγχου. 
θ. Υπεύθυνη δήλωση, µε την οποία ο ενδιαφερόµενος

δηλώνει, ότι εφαρµόζει τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ε-
λέγχου του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
κατά τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων και τη δέσµευσή
του για την πιστή τήρηση του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολο-
γίας.
ι. Πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται, ότι ο αιτών

εκπληρώνει και ασκεί νόµιµα το επάγγελµα του εσωτερι-
κού ελεγκτή σε οποιοδήποτε κράτος µέλος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή σε τρίτο κράτος σύµφωνα µε την αρχή της
αµοιβαιότητας. Στην περίπτωση αυτήν, ο ενδιαφερόµενος
υποχρεούται να προσκοµίσει σχετικό πιστοποιητικό από
τον αρµόδιο φορέα του κράτους όπου εργάζεται.
ια. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας, το οποίο

πρέπει να ανανεώνεται κάθε έτος από τον ενδιαφερόµενο
ή την αρµόδια διοικητική αρχή.
ιβ. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, το οποίο

πρέπει να ενηµερώνεται κάθε έτος από τον ενδιαφερόµε-
νο ή την αρµόδια διοικητική αρχή.    

3. Η αρµόδια διοικητική αρχή µπορεί, εντός τριών (3) µη-
νών από την υποβολή αναγγελίας, να µη συνηγορήσει
στην έναρξη του επαγγέλµατος, εφόσον δεν πληρούνται
οι ανωτέρω νόµιµες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συν-
δροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στην περίπτωση
αυτήν, η αρµόδια διοικητική αρχή ενηµερώνει εγγράφως
τον ενδιαφερόµενο, ότι δεν είναι δυνατή η εγγραφή του
στο Μητρώο, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λό-
γους. 

4. Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η αρ-
µόδια διοικητική αρχή εντός τριών (3) µηνών εκδίδει την Ε-
παγγελµατική Ταυτότητα Εσωτερικού Ελεγκτή και εγγρά-
φει τον ενδιαφερόµενο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελε-
γκτών.

5. Για τους µη έχοντες την προβλεπόµενη επαγγελµατι-
κή εµπειρία παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής τους στο
Μητρώο Δοκίµων Εσωτερικών Ελεγκτών µε χορήγηση Ε-
παγγελµατικής Ταυτότητας Δοκίµου Εσωτερικού Ελεγκτή
µε την προσκόµιση βεβαίωσης παρακολούθησης ολοκλη-
ρωµένου προγράµµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης ε-
σωτερικού ελέγχου, διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ω-
ρών, από οποιονδήποτε νόµιµο πάροχο σχετικής εκπαίδευ-
σης, το οποίο κατ’ ελάχιστο περιλαµβάνει τις ενότητες
που προσδιορίζονται στην απόφαση της περ. β) του άρ-
θρου 9. 

6. Οι Δόκιµοι Εσωτερικοί Ελεγκτές αναβαθµίζονται σε
Εσωτερικοί Ελεγκτές και εγγράφονται στο σχετικό Μη-
τρώο, µε αίτησή τους, εντός τριών (3) µηνών από την προ-
σκόµιση της τεκµηρίωσης της αποκτηθείσας επαγγελµατι-
κής εµπειρίας στο επάγγελµα του εσωτερικού ελεγκτή.

7. Για την υποβολή της αναγγελίας απαιτείται η καταβο-
λή παραβόλου, το ύψος του οποίου καθορίζεται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1100/
1980 (Α΄ 295). 
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Άρθρο 87
Αντικείµενο εργασιών εγκεκριµένων εσωτερικών 

ελεγκτών

Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, µε τις οποίες
καθορίζονται ειδικές αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτε-
ρικού Ελέγχου και περιεχόµενα του Εσωτερικού Κανονι-
σµού Λειτουργίας, οι εγκεκριµένοι εσωτερικοί ελεγκτές
διενεργούν εσωτερικό έλεγχο, σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα που ορίζονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ε-
λεγκτών, που αφορά ενδεικτικά σε: 
α) Δειγµατοληπτικό, προληπτικό και κατασταλτικό έλεγ-

χο και συµπεριλαµβάνει την υποβολή σχετικής αναφοράς -
έκθεσης ελέγχου στα αρµόδια όργανα, 
β) εξέταση και αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουρ-

γίας και της αποτελεσµατικότητας των Συστηµάτων Εσω-
τερικού Ελέγχου ως προς λειτουργίες και διαδικασίες, 
γ) έλεγχο οικονοµικό, διοικητικό, λειτουργικό, τεχνικό,

συµµόρφωσης, πληροφορικής, εταιρικής κοινωνικής ευθύ-
νης, προσωπικών δεδοµένων, φήµης, και κάθε είδους έ-
λεγχο ανάλογα προς τις ελεγκτικές ανάγκες του φορέα,
µε σύγχρονες ελεγκτικές τεχνικές, σε συµφωνία µε τα
Διεθνή Πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών
(Ι.Ι.Α.), «Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή Εσω-
τερικού Ελέγχου του Ινστιτούτου των Εσωτερικών Ελε-
γκτών»,
δ) επισκόπηση της τήρησης του Εσωτερικού Κανονισµού

Λειτουργίας και του Καταστατικού του Οργανισµού, στις
αποφάσεις της Διοίκησης, καθώς και του εν γένει νοµοθε-
τικού πλαισίου που διέπουν τον οργανισµό, 
ε) απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, στοιχεία και

µέσα που κρίνονται απαραίτητα για τη διενέργεια και την
αποτελεσµατικότητα του ελεγκτικού έργου, 
στ) σχεδιασµό και εκτέλεση του ετήσιου προγράµµατος

ελέγχου, σύνταξη ετήσιου απολογισµού δράσης και υπο-
βολή του στα αρµόδια όργανα, 
ζ) αξιολόγηση και αποτίµηση επιχειρηµατικών κινδύνων,

µέσω των ελεγκτικών έργων και παροχή συµβουλών προς
τα αρµόδια όργανα της διοίκησης και τους ελεγχόµενους
για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων,
η) προώθηση και καθιέρωση πολιτικών και τεχνικών εσω-

τερικού ελέγχου στο πλαίσιο των ελεγκτικών προτύπων,
σε εναρµόνιση προς τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ε-
λέγχου, 
θ) παροχή προστιθέµενης αξίας στις ελεγχόµενες λει-

τουργίες και επιδίωξη της ενίσχυσης της οικονοµικής α-
ξίας της επιχείρησης,
ι) συµµόρφωση µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαί-

σιο, που αφορά στον συγκεκριµένο κλάδο του ιδιωτικού
τοµέα.

Άρθρο 88
Αµοιβή

Η αµοιβή για τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων καθορί-
ζεται ελεύθερα µετά από συµφωνία του εγκεκριµένου ε-
σωτερικού ελεγκτή και του ενδιαφερόµενου - πελάτη. 

Άρθρο 89
Κανόνες Εσωτερικού Ελέγχου

Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του Οικονοµικού Επιµε-
λητηρίου Ελλάδος εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να συ-

ντάσσουν τις αναφορές εσωτερικού ελέγχου τους, σύµ-
φωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα Πρότυπα Εσωτερικού
Ελέγχου και τον διεθνώς αναγνωρισµένο Κώδικα Δεοντο-
λογίας. 

Άρθρο 90
Υποχρεώσεις εγγεγραµµένων στο Μητρώο εσωτερι-

κών ελεγκτών

1. Οι εγκεκριµένοι εσωτερικοί ελεγκτές υποχρεούνται:
α. να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος

και του Διεθνούς Αναγνωρισµένου Κώδικα Δεοντολογίας,
β. να προσκοµίζουν ανά διετία στην αρµόδια διοικητική

αρχή τεκµηρίωση παρακολούθησης ή διδασκαλίας επαγ-
γελµατικής εκπαίδευσης (είτε δια ζώσης είτε εξ αποστά-
σεως) τουλάχιστον τριάντα (30) ωρών σχετικά µε τον εσω-
τερικό έλεγχο, από οποιονδήποτε νόµιµο πάροχο σχετικής
εκπαίδευσης. 

2. Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί η µη τήρηση των ανω-
τέρω προϋποθέσεων, η αρµόδια διοικητική αρχή προβαίνει
σε οριστική ή προσωρινή ανάκληση της πιστοποίησης εγ-
γραφής, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης ή την
καθ’ υποτροπή συµπεριφορά του εγκεκριµένου εσωτερι-
κού ελεγκτή, σε περίπτωση µη πλήρωσης των προϋποθέ-
σεων της περ. β΄ της παρ. 1, αφού θέσει στον ενδιαφερό-
µενο εύλογη προθεσµία για την υποβολή στοιχείων που
προβλέπονται και αυτή παρέλθει άπρακτη. 

Άρθρο 91
Κυρώσεις

1. Το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος είναι αρµόδιο
για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους εσωτερικούς
ελεγκτές είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες είτε α-
πασχολούνται ως µισθωτοί στον ιδιωτικό τοµέα.

2. Η παράβαση του παρόντος επισύρει, πέραν των κυρώ-
σεων και ποινών που προβλέπονται από την ισχύουσα νο-
µοθεσία, και τις παρακάτω κυρώσεις: 
α. Έγγραφη επίπληξη. 
β. Χρηµατικό πρόστιµο έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.

Το παραπάνω πρόστιµο µπορεί να αυξοµειώνεται µε από-
φαση της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονοµικού Επιµελη-
τηρίου Ελλάδος. Τα ποσά των παραπάνω κυρώσεων θεω-
ρούνται έσοδα του Επιµελητηρίου και εισπράττονται κατά
τη διαδικασία είσπραξης των δηµοσίων εσόδων.
γ. Προσωρινή αφαίρεση της επαγγελµατικής ταυτότη-

τας για χρονικό διάστηµα έως έξι (6) µηνών. 
δ. Οριστική αφαίρεση της επαγγελµατικής ταυτότητας,

στην περίπτωση καθ’ υποτροπή παραβίασης του παρόντος
Κώδικα. 
ε. Για κάθε επιβολή ποινής ή προστίµου ή επίπληξης ή α-

φαίρεσης επαγγελµατικής ταυτότητας, προσωρινά ή ορι-
στικά, γίνεται σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Οι-
κονοµικού Επιµελητηρίου. 

3. Η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων κινείται
είτε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Τήρησης Δεοντολο-
γίας που συνιστάται µε το άρθρο 8 είτε κατόπιν καταγγε-
λίας εγκεκριµένου εσωτερικού ελεγκτή ή τρίτου. 

4. Κάθε εγκεκριµένος εσωτερικός ελεγκτής ή τρίτος υ-
ποχρεούται να καταγγείλει γραπτώς προς την Επιτροπή
Τήρησης Δεοντολογίας του Οικονοµικού Επιµελητηρίου
κάθε παράβαση του παρόντος που έχει υποπέσει στην α-
ντίληψή του, αναφέροντας ρητά το ονοµατεπώνυµο του ε-
σωτερικού ελεγκτή που υπέπεσε στην παράβαση, καθώς
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και τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση
του. Η αναφορά είναι απόρρητη και γνωστοποιείται από
την Επιτροπή Τήρησης Δεοντολογίας µόνο στον αναφερό-
µενο εσωτερικό ελεγκτή, ο οποίος και καλείται για παροχή
εξηγήσεων πριν αποφασιστεί η τυχόν πειθαρχική δίωξή
του. 

5. Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων αναστέλλεται αν
για την ίδια πράξη εκκρεµεί ποινική δίωξη, µετά το τέλος
της οποίας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσµα της, συνεχίζε-
ται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διαδικασία επιβολής κυ-
ρώσεων δεν αναστέλλεται και τα αρµόδια πειθαρχικά όρ-
γανα, µε ειδικά προς τούτο αιτιολογηµένη απόφαση τους,
επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα
Κώδικα, ανεξάρτητα από την άσκηση ή µη ποινικής διαδι-
κασίας ή την πρόοδό της, ιδίως, σε περίπτωση διάπραξης
παραβάσεων που αφορούν την απόκτηση της επαγγελµα-
τικής ταυτότητας ή την αξιολόγησή τους. 

6. Οι παραβάσεις του παρόντος Κώδικα παραγράφονται
µε την πάροδο τριετίας από την τέλεσή τους. Κάθε όµως
πράξη διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή η υ-
ποβολή εγκλήσεως, καθώς και κάθε πράξη ποινικής δίωξης
διακόπτουν την παραγραφή.

Άρθρο  92
Όργανα επιβολής διοικητικών κυρώσεων

Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων και την εκδί-
καση των σχετικών παραβάσεων του παρόντος Κώδικα, µε
απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονοµικού Επιµε-
λητηρίου Ελλάδος, συνιστάται Επιτροπή Τήρησης Δεοντο-
λογίας, η οποία αποτελείται από πέντε (5) µέλη µε τριετή
θητεία. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα αν είναι παρόντα
τουλάχιστον τρία (3) µέλη της, λαµβάνει τις αποφάσεις
της µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκλέγει µε-
ταξύ των µελών της έναν Πρόεδρο και επιλαµβάνεται είτε
αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας για οποιαδήποτε
παράβαση του παρόντος. Η Επιτροπή εισηγείται την άσκη-
ση πειθαρχικής δίωξης στα αρµόδια όργανα, για τις δε πα-
ραβάσεις του παρόντος και τη διαδικασία επιβολής κυρώ-
σεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 277/1986
(Α΄ 127). 

Άρθρο 93
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
µετά από εισήγηση του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλά-
δος: α) θεσπίζεται κώδικας δεοντολογίας πιστοποιηµένων
εσωτερικών ελεγκτών, β) καθορίζονται το περιεχόµενο και
ο τρόπος αξιολόγησης της ελάχιστης βασικής επαγγελµα-
τικής εκπαίδευσης του εσωτερικού ελεγκτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 94
Διασύνδεση πληροφοριακών συστηµάτων - 

Τροποποίηση του άρθρου 57Β του  ν. 4314/2014

Τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 57Β του
ν. 4314/2014 (Α΄ 265), προκειµένου να καταστεί δυνητική

η εξουσιοδοτική διάταξη, και το άρθρο 57Β διαµορφώνεται
ως εξής:

«Άρθρο 57Β
Διασύνδεση πληροφοριακών συστηµάτων

Μέχρι την πλήρη διασύνδεση των πληροφοριακών συ-
στηµάτων και βάσεων δεδοµένων του Δηµοσίου για τους
σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου, ο εκάστοτε φορέας
διαχείρισης σε συνεργασία µε την εκάστοτε αρµόδια υπη-
ρεσία, λαµβάνει κατόπιν αιτήµατος ή αντλεί κατά περίπτω-
ση τα απαραίτητα στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο
της αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου των συγ-
χρηµατοδοτούµενων πράξεων, ιδίως, στοιχεία απασχόλη-
σης προσωπικού από τη βάση δεδοµένων «ΕΡΓΑΝΗ» του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στοι-
χεία λειτουργίας δικαιούχων από βάσεις δεδοµένων του
Υπουργείου Οικονοµικών και στοιχεία λειτουργίας εται-
ριών από το Γ.Ε.ΜΗ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, δύναται να ρυθµίζεται
κάθε σχετικό θέµα µε την παροχή των αναγκαίων δεδοµέ-
νων και την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήµατος που θα
επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση των φορέων διαχείρι-
σης στα στοιχεία.»

Άρθρο 95
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ.
Α.Ε.   - Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 

Προστίθενται εδάφια δέκατο και ενδέκατο στην παρ. 6
του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) και η παρ. 6 δια-
µορφώνεται ως εξής: 

«6. Οι ανώνυµες εταιρίες των προηγούµενων παραγρά-
φων διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και του
κ.ν. 2190/1920. Στην επωνυµία τους πρέπει να περιέχονται
οι λέξεις «Κ.Τ.Ε.Λ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Οι µετοχές εί-
ναι ονοµαστικές.
Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, ο Πρό-

εδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου εκλέγονται από τους µετόχους της Κ.Τ.Ε.Λ.
Α.Ε. για τετραετή θητεία. Ο αριθµός των µελών του Διοι-
κητικού Συµβουλίου κάθε Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. ορίζεται από τρία
(3) έως επτά (7) µέλη, σύµφωνα µε το καταστατικό της ε-
ταιρείας.
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της Κ.Τ.Ε.Λ.

Α.Ε. ορίζεται ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, ο ο-
ποίος είναι ένας από τα µέλη αυτού.
Οι υποψηφιότητες, µαζί µε απόσπασµα ποινικού µητρώ-

ου, υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Κ.Τ.Ε.Λ. µέχρι της
12ης µεσηµβρινής της προηγούµενης της Γενικής Συνέ-
λευσης ηµέρας και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψη-
φοδέλτιο.
Για την εκλογή του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και

των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου συγκροτείται:
α. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου,
β. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή Αντιπροέδρου και

αναπληρωτή αυτού και
γ. ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών µελών

του Διοικητικού Συµβουλίου και ισάριθµων αναπληρωµατι-
κών.
Ως εκλεγέντες θεωρούνται οι υποψήφιοι που πέτυχαν

κατά σειρά πλειοψηφίας, ενώ ως αναπληρωτές αυτών, ε-
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κτός του Προέδρου για τον οποίο δεν προβλέπεται εκλογή
αναπληρωτή, λογίζονται αυτοί που κατά σειρά έπονται
των προηγουµένων.
Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή φυσικής ή νοµι-

κής ανικανότητας του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή µε-
λών του Διοικητικού Συµβουλίου σε αριθµό µεγαλύτερο
των αναπληρωµατικών, ο οικείος Περιφερειάρχης προ-
σφεύγει στο αρµόδιο δικαστήριο. Κ.Τ.Ε.Λ. που βάσει της
παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου µετατράπηκαν
σε ανώνυµες εταιρείες µε την µορφή της περ. β΄ της πα-
ραγράφου αυτής, µπορούν µε τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου αυτού, να µετατρέπονται σε ανώνυµες εταιρείες µε
την µορφή της περ. α΄ της ίδιας παραγράφου.
Κατ’ εξαίρεση του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) και κάθε αντίθε-

της καταστατικής διάταξης, η Γενική Συνέλευση των µετό-
χων των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. της περ. α΄ της παρ. 2 του παρόντος
δύναται να λαµβάνει απόφαση για αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου µε απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούµε-
νων σε αυτήν ψήφων, εάν τα ίδια κεφάλαια των ανωτέρω
εταιρειών είναι αρνητικά κατά τον χρόνο λήψης της από-
φασης. Στην περίπτωση αυτήν, το κεφάλαιο µπορεί να αυ-
ξάνεται τουλάχιστον κατά ποσό που καλύπτει το ελάχιστο
ύψος του κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρείας και το παθη-
τικό της εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από τον ισολογι-
σµό της τελευταίας χρήσης.»

Άρθρο 96
Έκδοση διατακτικών σίτισης

1. Η έκδοση διατακτικών σίτισης, οι οποίες παρέχονται
από τους εργοδότες στους εργαζοµένους, και οι οποίες
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4537/2018
(Α΄ 84), µπορεί να γίνεται µόνο από κεφαλαιουχικές ή
προσωπικές εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλ-
λο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή του Ευ-
ρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν υποκατά-
στηµα στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν µεταξύ των εταιρι-
κών σκοπών τους την έκδοση διατακτικών σίτισης. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται µέσα σε έξι (6)
µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δηµοσιεύ-
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζονται τα α-
κόλουθα θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των εταιρειών
έκδοσης διατακτικών σίτισης στην Ελλάδα: α) το ελάχιστο
µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των εταιρειών της παρ. 1, β)
η προϋπόθεση για άµεση είσπραξη από τις εταιρείες της
παρ. 1 του τιµήµατος από τη διάθεση των διατακτικών σίτι-
σης, γ) η υποχρέωση τήρησης ειδικού τραπεζικού λογαρια-
σµού, στον οποίον θα είναι ανά πάσα στιγµή κατατεθειµέ-
να κεφάλαια ίση µε την ονοµαστική αξία των διατακτικών
σίτισης που έχουν διατεθεί από τις εταιρείες της παρ. 1,
αλλά δεν έχουν εξαργυρωθεί ή ακυρωθεί, δ) η εποπτεία,
τα πρόστιµα και οι κυρώσεις για την παραβίαση των ανω-
τέρω προϋποθέσεων από τις εταιρείες της παρ. 1, και ε)
κάθε ειδικότερο ζήτηµα που είναι συναφές µε τα ανωτέρω.

Άρθρο 97
Επιτρεπόµενες δικαιοπραξίες σε ακίνητα του Δηµοσίου

µε αυθαίρετες κατασκευές ή πολεοδοµικές παραβάσεις -
Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 82 του ν. 4495/2017

Στο άρθρο 82 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) προστίθεται

παρ. 4, ως εξής:
«4. α. Επιτρέπεται η σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας επί α-

κινήτου που ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου
Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή στο Δηµόσιο κατά ποσοστό ανώτερο
του πενήντα τοις εκατό (50%) και το οποίο διαχειρίζεται η
ΕΤΑΔ Α.Ε., εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις
που τυχόν έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στον χώρο
της αποκλειστικής χρήσης της κάθετης ιδιοκτησίας έχουν
υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.
β. Επιτρέπεται η µίσθωση ή η παραχώρηση τµήµατος α-

κινήτου που ανήκει στην Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου
Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) ή στο Δηµόσιο κατά ποσοστό ανώτερο
του πενήντα τοις εκατό (50%) και το οποίο διαχειρίζεται η
ΕΤΑΔ Α.Ε., εφόσον οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις
που τυχόν έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο υπό µί-
σθωση ή υπό παραχώρηση τµήµα του ακινήτου έχουν υπα-
χθεί στις διατάξεις του παρόντος.»

Άρθρο 98
Όροι δόµησης εντός Επιχειρηµατικών Πάρκων - 

Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 
του ν. 3982/2011

Στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) πε-
ρί των όρων δόµησης εντός των Επιχειρηµατικών Πάρκων,
συµπληρώνεται το δεύτερο εδάφιο µε εισαγωγή εξαίρε-
σης στην καθ’ ύψος υπέρβαση για την ανέγερση βιοµηχα-
νικών κτιρίων και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής
(ΚΑΔ) για την τοποθέτηση ή για τη διέξοδο υψηλών µηχα-
νηµάτων, προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περ. γ΄ και η παρ.
2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Οι όροι δόµησης προσδιορίζονται στην απόφαση της
παρ. 6 του άρθρου 46. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα
παρακάτω όρια:
α. Ποσοστό κάλυψης µέχρι εβδοµήντα τοις εκατό (70%).

Το µέγεθος αυτό ισχύει και για τους Οργανωµένους Υπο-
δοχείς µε τους προϋφιστάµενους νόµους του ν. 3982/
2011.
β. Συντελεστής δόµησης µέχρι 2,0 για τις βιοτεχνικές

και βιοµηχανικές χρήσεις, 1,6 για τα επαγγελµατικά εργα-
στήρια και τις χρήσεις εφοδιαστικής και 1,4 για τις υπόλοι-
πες χρήσεις.
γ. Η επιτρεπόµενη κατ’ όγκο εκµετάλλευση των οικοπέ-

δων στα Επιχειρηµατικά Πάρκα προκύπτει από την ακό-
λουθη σχέση:

(σ.ο.) = 7,00 x (σ.δ.), όπου (σ.δ.) ο αντίστοιχος συντελε-
στής δόµησης του οικοπέδου κατά περίπτωση και αφορά
κτίρια ανεξάρτητα από το ύψος τους.
Κατ’ εξαίρεση, για την ανέγερση βιοµηχανικών κτιρίων

και Κέντρων Αποθήκευσης και Διανοµής (ΚΑΔ) είναι δυνα-
τή, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου Πολεο-
δοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ): α) η υ-
πέρβαση της επιτρεπόµενης κατ’ όγκο εκµετάλλευσης του
οικοπέδου σ.ο., µε ανώτατη την τιµή που προκύπτει από
την εφαρµογή της σχέσης (σ.ο.) = 7,50 x (σ.δ.), όπου (σ.δ.)
ο αντίστοιχος συντελεστής δόµησης του οικοπέδου κατά
περίπτωση και β) η καθ’ ύψος υπέρβαση, η οποία δεν δύνα-
ται να υπερβαίνει τα τριάντα δύο (32) µέτρα, εκτός αν είναι
αναγκαία για την τοποθέτηση ή για τη διέξοδο υψηλών µη-
χανηµάτων. Επίσης είναι δυνατή, χωρίς να απαιτείται γνώ-
µη του αρµόδιου ΣΥΠΟΘΑ, η καθ’ ύψος υπέρβαση και πέ-
ραν των τριάντα δύο (32) µέτρων, εφόσον στην Απόφαση
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Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) επιβάλλεται συ-
γκεκριµένο ύψος ως όρος για λόγους προστασίας του πε-
ριβάλλοντος.
δ. Ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών

χώρων είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), υπολογιζόµενο επί
της συνολικής επιφάνειας του ΕΠ. Στο ποσοστό αυτό περι-
λαµβάνονται χώροι εντός του ΕΠ, µε ήδη διαµορφωµένη
τέτοια χρήση, όπως αυτοκινητόδροµοι, εθνικές και επαρ-
χιακές οδοί και κόµβοι, καθώς και κοινόχρηστοι και κοινω-
φελείς χώροι που περιλαµβάνονται σε ζώνη κατά µήκος
του Ενεργού Δικτύου της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδο-
µής, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 9 του ν. 3891/2010
(Α΄ 188) και για τη χρήση που προβλέπεται στην περ. ε΄
της παρ. 1 του άρθρου 6α του ιδίου νόµου. Οι χώροι υψη-
λού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ ορίζονται σε έξι τοις ε-
κατό (6%) κατ’ ελάχιστον επί της συνολικής επιφάνειας
για ΕΠ Τύπου Α΄ και σε πέντε τοις εκατό (5%) επί της συ-
νολικής επιφάνειας για ΕΠ Τύπου Β΄ και Γ΄. Οι χώροι υψη-
λού πρασίνου περιµετρικά του ΕΠ συνυπολογίζονται στην
έκταση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων του ΕΠ.
Οι χώροι κοινωφελών εγκαταστάσεων και κτιρίων ανέρχο-
νται κατά ανώτατο όριο σε τρία τοις εκατό (3%) στη συνο-
λική επιφάνεια του ΕΠ.
ε. Όταν στην πολεοδοµική µελέτη που εγκρίνεται, προ-

βλέπεται η δηµιουργία υπαίθριων ή στεγασµένων χώρων
στάθµευσης σε κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους
στάθµευσης του επιχειρηµατικού πάρκου, η χωρητικότητά
τους υπολογίζεται µε βάση τις προβλεπόµενες διαστάσεις
και µεγέθη των υπαίθριων ή στεγασµένων σταθµών αυτο-
κινήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 455/1976
(Α΄ 169). Στα κτίρια που ανεγείρονται σε επιχειρηµατικό
πάρκο, όπου προβλέπεται η ύπαρξη κοινοχρήστων χώρων
στάθµευσης, ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης, που επι-
βάλλεται να κατασκευαστεί για τις ανάγκες του κάθε κτιρί-
ου, υπολογίζεται σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, α-
φού προηγουµένως αφαιρεθεί ο αναλογούν αριθµός κοι-
νόχρηστων θέσεων στάθµευσης. Η αναλογία αυτή αντι-
στοιχεί στο κλάσµα της επιφάνειας του οικοπέδου που κα-
τασκευάζεται το κτίριο, δια της συνολικής επιφάνειας των
οικοπέδων που προκύπτει από την πολεοδοµική µελέτη,
µετά από την αφαίρεση των κοινόχρηστων και κοινωφε-
λών επιφανειών. Η παρούσα εφαρµόζεται και για Βιοµηχα-
νικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) του ν. 4458/1965 (Α΄ 33), Βιοµηχα-
νικές Επιχειρηµατικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) του ν. 2545/1997
(Α΄ 254) και Επιχειρηµατικό Πάρκο (ΕΠ) του ν. 3982/2011
που κατασκευάστηκαν µε βάση προϊσχύουσες διατάξεις.
στ. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η καθ’ ύψος υπέρβαση

για την ανέγερση αποθηκών κατακόρυφου τύπου συναρ-
µολογούµενων (βιδωτών), δεξαµενών υγρών καυσίµων,
καθώς και καµινάδων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων. Το ύ-
ψος αυτό δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα δύο (32)
µέτρα.»

Άρθρο 99
Ανάπτυξη Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ)
στην περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας - Τροποποίηση της

παρ. 2 του άρθρου 56Α του ν. 3982/2011

Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 56Α του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143), ως προς τα όρια του Επιχειρηµατι-
κού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) στην περιοχή Οινοφύτων
Βοιωτίας  τροποποιούνται: α) µε την προσθήκη των περιο-
ρισµών που διέπουν την οργάνωση Πάρκων εντός δασικών

εκτάσεων για την οριοθέτηση του Επιχειρηµατικού Πάρ-
κου Εξυγίανσης και β) µε ρύθµιση για τις επιτρεπόµενες
δραστηριότητες στις γαίες υψηλής παραγωγικότητας και
τα επιτρεπόµενα έργα υποδοµής στης ίδιας κατηγορίας ε-
κτάσεις και η παρ. 2 διαµορφώνεται ως εξής:

«2. Η χαρακτηριζόµενη µε την παρ. 1 περιοχή συνιστά
Οργανωµένο Υποδοχέα Μεταποιητικών και Επιχειρηµατι-
κών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ) της παρ. 4 του άρθρου 41,
στο πλαίσιο του Ολοκληρωµένου Σχεδίου Στρατηγικών
Παρεµβάσεων (ΟΣΣΠ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
για την αστική, κοινωνική, περιβαλλοντική και επιχειρηµα-
τική εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης Α-
πορροής Ασωπού (ΛΑΠ), για το οποίο έχει εκδοθεί η υπ’ α-
ριθµ. 16784/9.2.2018 κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υ-
πουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β΄ 609) και σε αυτήν µπορεί να ιδρυθεί α-
ποκλειστικά και µόνο Επιχειρηµατικό Πάρκο Εξυγίανσης
(ΕΠΕ), τα όρια του οποίου θα καταλαµβάνουν κατά παρέκ-
κλιση της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 56, µέρος ή το σύ-
νολο της έκτασης που οριοθετείται µε το τοπογραφικό
διάγραµµα της παρ. 1, µε τους περιορισµούς που διέπουν
την οργάνωση Πάρκων εντός δασικών εκτάσεων, αρχαιο-
λογικών χώρων, ζωνών απαλλοτρίωσης σιδηροδροµικών
γραµµών και οδών, συµπεριλαµβανοµένου του πλάτους
αυτών ή άλλων εκτάσεων που προστατεύονται βάσει των
κείµενων διατάξεων µε εφαρµογή του άρθρου 44. Γαίες υ-
ψηλής παραγωγικότητας µπορούν να συµπεριλαµβάνονται
εντός των ορίων του ΕΠΕ και σε αυτές επιτρέπονται όλες
οι συµβατές µε το ΕΠΕ δραστηριότητες. Στις εκτάσεις αυ-
τής της κατηγορίας επιτρέπεται επίσης και η εκτέλεση κά-
θε έργου υποδοµής του ΕΠΕ, εφαρµοζοµένων των διατά-
ξεων της δασικής νοµοθεσίας επί των εκτάσεων δασικού
χαρακτήρα. 
Εκτάσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση ανάπτυ-

ξης επιχειρηµατικού πάρκου στην αρµόδια Διεύθυνση της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, εξαιρούνται από την περιοχή της
παρ. 1 του παρόντος άρθρου και η κοινή υπουργική απόφα-
ση της παρ. 1 του άρθρου 47 για τις εκτάσεις αυτές, εκδί-
δεται κατά τις οικείες διατάξεις.
Τα όρια του Επιχειρηµατικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ)

της παρούσης παραγράφου µπορούν να επεκταθούν και
πέραν της άνω οριοθετηµένης εκτάσεως αποκλειστικά
προς τις όµορες περιοχές που καθορίζονται στο εγκεκρι-
µένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του πρώην Δήµου
Σχηµαταρίου Βοιωτίας (ΤΑΑΠΘ 607/31.12.2010) ως Ζώνες
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΒΙΠΑ, Ζώνη Α-
νάπτυξης Βιοµηχανικών Δραστηριοτήτων χαµηλής όχλη-
σης, Ζώνη Χονδρεµπορίου), στις οποίες υφίσταται Άτυπη
Βιοµηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) και χρήζουν εξυγίανσης.
Η επέκταση αυτή, που δεν µπορεί να υπερβεί το τριάντα
τοις εκατό (30%) του εµβαδού της έκτασης της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου, εγκρίνεται µε την κοινή υπουργική από-
φαση της παρ. 1 του άρθρου 47 του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 100
Διαδικασία πληρωµής επιµορφωτικών προγραµµάτων

1. Τα περιουσιακά δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας
βάσεων δεδοµένων, ιστοτόπων και των άλλων έργων που
καλύπτονται από τον ν. 2121/1993 (A΄ 25), που εµπεριέχο-
νται σε επιµορφωτικά προγράµµατα και προσφέρονται από
δηµόσιους µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς µε ετήσιους
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προϋπολογισµούς άνω των δέκα (10) εκατοµµυρίων ευρώ,
εκκαθαρίζονται κατά ποσό µε βάση τα ανεκτέλεστα αιτή-
µατα πληρωµής προς κάθε δικαιούχο, άµα τη εγκρίσει του
ετήσιου προϋπολογισµού µε βάση τα άρθρα 54 και 65 έως
68 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Τα οφειλόµενα χρηµατικά
ποσά καταβάλλονται στους δικαιούχους εντός δύο (2) µη-
νών από την έγκριση του προϋπολογισµού.
Σε περιπτώσεις µη καταβολής ήδη γεγενηµένων, από τη

θέση σε ισχύ της παρούσας, διανοητικών δικαιωµάτων, εκ-
δίδεται από την υπηρεσία βεβαίωση που αναφέρει το µη
εκκαθαρισθέν ποσό ανά δικαιούχο σύµφωνα µε τα ανεκτέ-
λεστα αιτήµατα πληρωµής, εντός δύο (2) µηνών.
Οι ανωτέρω βεβαιώσεις αποτελούν τίτλο εκτελεστό υ-

πέρ του δικαιούχου, σύµφωνα µε την περ. ζ) της παρ. 2 του
άρθρου 904 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
(π.δ. 503/1985, Α΄ 182).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται τα απαραίτητα δι-
καιολογητικά για την πληρωµή της δαπάνης της παρ. 1, η
διαδικασία και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

3. Η ισχύς του παρόντος αφορά τους προϋπολογισµούς
για τα έτη 2021 και στο εξής. 

Άρθρο 101
Καταστατικό της ΜΟΔ Α.Ε. - Τροποποίηση της περ. ιη΄

της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 

Το τελευταίο εδάφιο της υποπερ. γγ΄ της περ. ιη) της
παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) τροποποι-
είται προκειµένου να παραταθεί έως την 31η.12.2022 η δυ-
νατότητα της ΜΟΔ Α.Ε. να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης
έργου µε µηχανικούς της απαιτούµενης ειδικότητας που έ-
χουν εγγραφεί στο Μητρώο και η υποπερ. γγ΄ διαµορφώ-
νεται ως εξής: 

«γγ. Για την υποστήριξη της επίβλεψης έργων δύναται,
πέραν του σώµατος επιµετρητών της παρ. 3 του άρθρου
218 του ν. 4512/2018, να χρησιµοποιεί εξειδικευµένα στε-
λέχη του µητρώου που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρ-
θρου 28 του ν. 4314/2014. Μέχρι την έκδοση της απόφα-
σης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 28 του
ν. 4314/2014, η ΜΟΔ Α.Ε. δύναται να συστήσει µητρώο φυ-
σικών ή και νοµικών προσώπων για την υλοποίηση των κά-
θε είδους συγχρηµατοδοτούµενων ή µη έργων που ανα-
λαµβάνει. Η διαδικασία εγγραφής τήρησης και επιλογής
του Μητρώου εξειδικεύεται στον Κανονισµό Λειτουργίας
της τεχνικής υπηρεσίας της προηγούµενης παραγράφου.
Η ΜΟΔ Α.Ε. έως την 31η.12.2022 συνάπτει συµβάσεις µί-
σθωσης έργου µε µηχανικούς της απαιτούµενης ειδικότη-
τας που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο για τη διάρκεια εκτέ-
λεσης των έργων κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 3 του
άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206).»

Άρθρο 102
Αρµοδιότητες Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής

(ΚΕ.Σ.Α.) - Προσθήκη στην παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4495/2017 

Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)
προστίθεται περ. στ΄ και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως εξής: 

«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής
αρµοδιότητες: 
α) εισηγείται και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας για θέµατα που έχουν σχέση µε τον
αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
σχετικό ερώτηµα του Υπουργού, 
β) γνωµοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περ.

ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 7, των µελετών διαµόρφωσης σε
περιπτώσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ιδιαίτερης
σηµασίας της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και
των περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),
όταν διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτο-
νικής ή από τα Περιφερειακά Συµβούλια Αρχιτεκτονικής, 
γ) γνωµοδοτεί επί των αρχιτεκτονικών µελετών σε όλες

τις περιπτώσεις που η χορήγηση της οικοδοµικής άδειας α-
νατίθεται στη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδοµικών Κα-
νονισµών και Αδειοδοτήσεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
δ) για κάθε άλλη περίπτωση που από γενικές ή ειδικές

διατάξεις απαιτείται γνωµοδότηση του ΚΕ.Σ.Α., 
ε) γνωµοδοτεί για τις περιπτώσεις ανέγερσης ή επέκτα-

σης του άρθρου 7, των οποίων η συνολική προσµετρώµενη
στον Συντελεστή Δόµησης επιφάνεια είναι άνω των πέντε
χιλιάδων (5.000) τ.µ., και για την κατασκευή µόνιµων κτι-
ριακών εγκαταστάσεων έργων ιδιαίτερης περιβαλλοντικής
και οικιστικής σηµασίας, καθώς και έργων ως προς τα ο-
ποία ισχύουν ειδικοί όροι δόµησης, 
στ) γνωµοδοτεί για λόγους επίσπευσης επί αιτηµάτων

τα οποία παραπέµπονται σε αυτό από τον Γενικό Γραµµα-
τέα Χωρικού Σχεδιασµού και Αστικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τα οποία
εκκρεµεί η εξέτασή τους στο αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτε-
κτονικής (Σ.Α.) για τουλάχιστον ένα δίµηνο κατόπιν αιτή-
µατος από τον ενδιαφερόµενο για µεταφορά τους στο
ΚΕ.Σ.Α. δια του οποίου αποδεικνύονται η καθυστέρηση ε-
ξέτασης και ο λόγος επίσπευσης.»

Άρθρο 103
Στέγαση Υπηρεσιών Γενικής Γραµµατείας Έρευνας 
και Καινοτοµίας (ΓΓΕΚ) - Τροποποίηση της παρ. 1 

του άρθρου 111 του ν. 4623/2019

Η παρ. 1 του άρθρου 111 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) τρο-
ποποιείται και καθίσταται περ. α), προστίθενται περ. β), γ),
δ), ε), στ) και ζ) για να διευκολυνθεί η στέγαση των Υπηρε-
σιών της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Καινοτοµίας
(ΓΓΕΚ) σε τµήµα του Ολυµπιακού συγκροτήµατος «Ολυ-
µπιακό Κέντρο Γουδή» και η παρ. 1 διαµορφώνεται ως ε-
ξής:

«1.α) Η αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκµετάλλευ-
ση του κτιρίου «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ», µε τον πε-
ριβάλλοντα αυτού χώρο, του Ολυµπιακού συγκροτήµατος
«Ολυµπιακό Κέντρο Γουδή», της περ. ι΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 9 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131), όπως εµφαίνεται στο ε-
πισυναπτόµενο στην υπ’ αριθµ. 16857/4.3.2020 (Β΄ 684)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων παράρτηµα – απόσπασµα τοπογραφικού διαγράµµα-
τος µε τα κεφαλαία γράµµατα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ,
Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Α, ανατίθεται στη Γενική Γραµµατεία Έ-
ρευνας και Καινοτοµίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ε-
πενδύσεων, µε σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών της και
την κάλυψη των εν γένει αναγκών της ως άνω Γενικής
Γραµµατείας. 
β) Η διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και

Επενδύσεων για την ως άνω παραχώρηση εγγράφεται, άλ-

55



λως µεταγράφεται, στο οικείο κτηµατολογικό φύλλο του
αρµόδιου Κτηµατολογικού  Γραφείου ή στα βιβλία µετα-
γραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακι-
νήτου, αντίστοιχα.
γ) Στο παραχωρηθέν τµήµα του Ολυµπιακού Συγκροτή-

µατος της περ. α΄ επιτρέπεται κατά παρέκκλιση κάθε διά-
ταξης και πριν την έκδοση του Πολεοδοµικού Σχεδίου Ε-
φαρµογής του Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου της Ζώνης
Προστασίας Υµηττού, η έκδοση οικοδοµικής άδειας και η
χορήγηση έγκρισης εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας
στον νοµίµως υφιστάµενο κτιριακό όγκο. Ειδικότερα επι-
τρέπονται η αλλαγή της χρήσης του σε κτίριο διοίκησης, η
προσθήκη τµηµάτων στο εσωτερικό του χωρίς αύξηση του
συντελεστή δόµησης και του συντελεστή όγκου, η αλλαγή
της εσωτερικής διαρρύθµισης, η αποκατάσταση των όψε-
ων και η ενεργειακή αναβάθµιση αυτού.
δ) Οι διοικητικές πράξεις της περ. γ) εκδίδονται επί του

παραχωρηθέντος τµήµατος του Ολυµπιακού Συγκροτήµα-
τος, όπως εµφαίνεται και θεωρήθηκε στην υπ’ αριθµ.
16857/4.3.2020 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.
ε) Ως πιστοποιητικό ιδιοκτησίας λογίζεται αντίγραφο α-

πό το οικείο κτηµατολογικό φύλλο του αρµόδιου Κτηµατο-
λογικού Γραφείου, ή αντίγραφο από τα βιβλία µερίδων του
αρµόδιου Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινή-
του, αντίστοιχα,  όπου καταχωρίστηκε η εγγραφή της δια-
πιστωτικής πράξης παραχώρησης του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων σύµφωνα µε την περ. β΄.
στ) Το ακίνητο εξαιρείται από την απαίτηση δέσµευσης

θέσεων στάθµευσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
π.δ. 111/2004 (Α΄ 6). 
ζ) Για τη µελέτη πυροπροστασίας του νοµίµως υφιστά-

µενου κτιριακού όγκου και των τυχόν εσωτερικών προσθη-
κών, εφαρµόζονται οι διατάξεις που προέβλεπε ο ισχύων
κανονισµός πυροπροστασίας κατά τον χρόνο έκδοσης της
οικοδοµικής αδείας του Ολυµπιακού Συγκροτήµατος.»

Άρθρο 104
Αρµοδιότητες Διεύθυνσης Διαχείρισης Δεδοµένων,

Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού
Εµπορίου της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς

- Τροποποίηση της παρ. 2  του άρθρου 10 
του ν. 4712/2020

Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4712/2020 (Α΄ 146), η
περ. ζ) βελτιώνεται νοµοτεχνικά, προστίθεται περ. ι΄ και το
άρθρο 10 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 10
Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδοµένων, Στατιστικής 

Επεξεργασίας και Εποπτείας Ηλεκτρονικού Εµπορίου

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης
Δεδοµένων, Στατιστικής Επεξεργασίας και Εποπτείας Η-
λεκτρονικού Εµπορίου είναι:
α) η συλλογή, διαχείριση, διάχυση και ανατροφοδότηση

της πληροφορίας για την ολιστική αντιµετώπιση του παρά-
νοµου εµπορίου και του παράνοµου ηλεκτρονικού εµπορί-
ου, τηρουµένων των διατάξεων περί προστασίας προσωπι-
κών δεδοµένων,
β) η συνεργασία µε υπηρεσίες και φορείς που εδρεύουν

εκτός της Ελληνικής Επικράτειας για την αντιµετώπιση

του παράνοµου ηλεκτρονικού εµπορίου.
2. Το Τµήµα Διαχείρισης Πληροφοριών και Εποπτείας Η-

λεκτρονικού Εµπορίου είναι αρµόδιο για:
α) τη συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση δεδοµέ-

νων από τις Διευθύνσεις της µονάδας µε τη συνεργασία
της Διεύθυνσης Συντονισµού και Διοικητικής Υποστήριξης.
Επιπλέον, συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά µε τον προγραµ-
µατισµό των ελέγχων, την ανάλυση κινδύνου, τις στατιστι-
κές µελέτες και τα δελτία τύπου. Στο ως άνω σύστηµα κα-
ταχωρούνται επιπλέον στοιχεία σχετικά µε:
αα) τη διενέργεια ελέγχων και τη συγκρότηση κλιµακίων

ελέγχου,
αβ) τον αριθµό και το είδος των καταγεγραµµένων πα-

ραβάσεων,
αγ) τον αριθµό και το ύψος των βεβαιωµένων προστί-

µων,
αδ) τον αριθµό και τη θεµατολογία των κατατιθέµενων

ενώπιον της ΔΙ.Μ.Ε.Α. προσφυγών/ενστάσεων,
β) τη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων µε κάθε νόµι-

µο τρόπο από τις συναρµόδιες και συνεργαζόµενες υπηρε-
σίες, τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες και τους φορείς της α-
γοράς,
γ) την επικοινωνία µε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφο-

ριών, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία συλλογής και δια-
χείρισης πληροφοριών της Χώρας,
δ) την επικοινωνία µε Πρεσβείες, υπηρεσίες και φορείς

του εξωτερικού για θέµατα αντιµετώπισης παράνοµου ε-
µπορίου, εκπαίδευσης, παροχής και ανταλλαγής τεχνο-
γνωσίας,
ε) τη συνεργασία µε ελεγκτικές υπηρεσίες και φορείς

της αλλοδαπής για την αντιµετώπιση και την εξέταση θε-
µάτων κοινού ενδιαφέροντος για την πάταξη του παράνο-
µου εµπορίου,
στ) την εκπροσώπηση σε όργανα και υπηρεσίες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, επιτροπές, διεθνείς οργανισµούς, οµά-
δες εργασίας για θέµατα ελέγχου αγοράς και αντιµετώπι-
σης παράνοµου εµπορίου,
ζ) τον έλεγχο των πληροφοριών και των καταγγελιών,

που αφορούν σε παράνοµη εµπορία ή διακίνηση αγαθών
µέσω διαδικτυακών ιστοτόπων από ηλεκτρονικά καταστή-
µατα (e-shops), τη συλλογή αποδείξεων ή στοιχείων µε τη
βοήθεια και άλλων κρατικών υπηρεσιών ή διεθνών οργανι-
σµών ή νοµικών/φυσικών προσώπων µε έννοµο συµφέρον,
ή την άρση του τηλεφωνικού απόρρητου κατόπιν εισαγγε-
λικής παραγγελίας προς τις αρµόδιες εταιρείες τηλεφω-
νίας ή την αποδοχή εκθέσεων πραγµατογνωµοσύνης από
τους προαναφερθέντες φορείς που πιστοποιούν την παρά-
νοµη εµπορία ή διακίνηση των αγαθών και την αποστολή ε-
ντολής προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδροµείων (ΕΕΤΤ), η οποία υποχρεούται να διαγράφει, ο-
ριστικά και αµετάκλητα, καταργώντας την όποια µελλοντι-
κή χρήση της διαγραφείσας διεύθυνσης ιστοσελίδας (url),
κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάτα-
ξης του εθνικού δικαίου, τους ιστότοπους που υποδεικνύει
η ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και την ενηµέρωση της Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας. 
η) τη διαχείριση της πληροφοριακής εφαρµογής e-Κατα-

ναλωτής για την εξέλιξη των τιµών των αγαθών και υπηρε-
σιών:
ηα) σε επίπεδο λιανικής για τρόφιµα και ποτά, προϊόντα

πρωτογενούς παραγωγής, βιοµηχανικά προϊόντα, καύσιµα
και υπηρεσίες που καταλήγουν στους καταναλωτές,
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ηβ) για προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπεδο
παραγωγού, προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής σε επίπε-
δο χονδρικής και νωπά αλιεύµατα σε ιχθυόσκαλες,
ηγ) την επεξεργασία στοιχείων για τη διαχρονική εξέλι-

ξη τιµών και την εξαγωγή στατιστικών συµπερασµάτων,
ηδ) τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων τραπεζικών

συναλλαγών,
θ) την απάντηση σε αιτήµατα κοινοβουλευτικού ελέγ-

χου, 
ι) τον έλεγχο των διαδικτυακών ιστοτόπων και των ηλε-

κτρονικών καταστηµάτων, ως προς την πληρότητα των υ-
ποχρεωτικά παρεχόµενων γενικών πληροφοριών του άρ-
θρου 4 του π.δ. 131/2003 (Α΄ 116) και την επιβολή των
προβλεπόµενων στο άρθρο 13α του ν. 2251/1994 (Α΄ 191)
κυρώσεων. 
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση µη αναγραφής των υποχρε-

ωτικά παρεχόµενων γενικών πληροφοριών  του άρθρου 4
του π.δ. 131/2003 στους διαδικτυακούς ιστοτόπους και
στα ηλεκτρονικά καταστήµατα, η ΔΙ.Μ.Ε.Α. ενηµερώνει
την επιχείρηση σχετικά, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατόν,
µε χρονικό περιθώριο συµµόρφωσης τις πέντε (5) εργάσι-
µες ηµέρες. Με την πάροδο της προθεσµίας συµµόρφω-
σης ή σε περιπτώσεις όπου η επικοινωνία µε την επιχείρη-
ση δεν καθίσταται δυνατή, αποστέλλεται εντολή προς την
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε-
ΕΤΤ), η οποία υποχρεούται να διαγράφει, οριστικά και αµε-
τάκλητα, καταργώντας την όποια µελλοντική χρήση της
διαγραφείσας διεύθυνσης ιστοσελίδας (url),  κατά παρέκ-
κλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής εθνικής διάταξης,
τους ιστότοπους που υποδεικνύει η ΔΙ.Μ.Ε.Α.. 

3. Το Τµήµα Ανάλυσης Δεδοµένων, το οποίο είναι αρµό-
διο για την ανάλυση των δεδοµένων ως προς:
α) την παραγωγή πρότυπων, συνοπτικών εκθέσεων σε

τακτική βάση για βραχυπρόθεσµους και µακροπρόθεσµους
στόχους για τη λήψη αποφάσεων (Management Informa-
tion System Decision Support System). Συγκεκριµένα, κα-
ταρτίζει περιοδικές αναφορές, καταχωρίζει και αναλύει
στατιστικά, διεξάγει έρευνες για τις επικρατούσες συνθή-
κες στην αγορά, εκπονεί µελέτες ανάλυσης κινδύνου ανά
κλάδο, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία και πληροφορίες
για τις µεθόδους και τους τρόπους ελέγχου της αγοράς
και αντιµετώπισης του παράνοµου εµπορίου, σε συνεργα-
σία µε τη Διεύθυνση Συντονισµού και Διοικητικής Υποστή-
ριξης,
β) την παροχή στην υπερκείµενη ιεραρχικά διεύθυνση ει-

δικών πληροφοριών για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
(Executive Support Systems),
γ) τη σύνταξη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Προ-

γραµµατισµού για τη ΔΙ.Μ.Ε.Α., καθώς και της ετήσιας έκ-
θεσης πεπραγµένων.»

Άρθρο 105
Μετασχηµατισµός εταιριών µε αρνητικά ίδια κεφάλαια

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 4601/2019 (Α΄ 44), επιτρέπεται ο µετασχηµατισµός εται-
ρειών, που πραγµατοποιείται µε βάση τις διατάξεις του
ν. 4601/2019, στην περίπτωση που οποιαδήποτε εταιρεία ή
το σύνολο των εταιριών που µετέχουν στον µετασχηµατι-
σµό έχουν ή διατηρούν, πριν ή µετά την ολοκλήρωση του
µετασχηµατισµού, αρνητικά ίδια κεφάλαια (αρνητική καθα-
ρή θέση), κατ’ εφαρµογή οποιασδήποτε άλλης νοµοθετι-
κής διάταξης, εφόσον:

α) ο ως άνω µετασχηµατισµός γίνεται στο πλαίσιο της
εν γένει αναδιάρθρωσης των εταιρειών που µετέχουν σε
αυτόν, και 
β) παρέχονται έγγραφες εγγυήσεις από επενδυτή ή ε-

πενδυτές, οι οποίοι µπορεί να είναι και ήδη µέτοχοι ή εταί-
ροι κάποιας εκ των εταιρειών που µετέχουν στον ως άνω
µετασχηµατισµό ή µέτοχοι ή εταίροι των µετόχων ή εταί-
ρων  αυτών, για την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων
της εταιρείας ή των εταιρειών που προκύπτουν από τον
µετασχηµατισµό εντός χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12)
µηνών από την ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού. Οι εγ-
γυήσεις αυτές παρέχονται κατά το στάδιο της δηµοσίευ-
σης, ανάλογα µε την περίπτωση του σχεδίου σύµβασης
συγχώνευσης ή διάσπασης ή της έκθεσης του διοικητικού
συµβουλίου ή των διαχειριστών της υπό µετατροπή εται-
ρείας,  κατά τα προβλεπόµενα στον ν. 4601/2019. 

2. Σε περίπτωση µη τήρησης των ανωτέρω εγγυήσεων,
δεν επηρεάζεται το κύρος του µετασχηµατισµού.  Αν η
προκύπτουσα από τον µετασχηµατισµό εταιρεία έχει τη
µορφή της ανώνυµης εταιρείας  εφαρµόζεται η παρ. 4 του
άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104).

Άρθρο 106
Διαδικασία υποβολής προς έγκριση στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων των Τοµεακών και 

Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του 
Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης 2020-2025 - 

Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 125 
του ν. 4635/2019

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4635/
2019 (Α΄ 167) τροποποιείται, ως προς τον χρόνο υποβο-
λής  των Τοµεακών και Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προ-
γραµµάτων του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης στη
Δι.Δι.Ε.Π., και το άρθρο 125 διαµορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 125
Τοµεακά και Περιφερειακά Προγράµµατα ΕΠΑ 

(ΤΠΑ και ΠΠΑ)

1. Μέσα σε τρεις (3) µήνες από την έκδοση της απόφα-
σης της παρ. 5 του άρθρου 123 του παρόντος, τα Υπουρ-
γεία και οι Περιφέρειες καταρτίζουν τα Τοµεακά Προγράµ-
µατα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) και τα Περιφερειακά Προγράµµατα
Ανάπτυξης (ΠΠΑ) αντίστοιχα, εξειδικεύοντας τους στό-
χους του µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού προγραµµατι-
σµού στον τοµέα ευθύνης τους, κατανέµοντας τους πό-
ρους του Εθνικού Προγράµµατος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) που
τους αναλογούν σε δράσεις και έργα µε υψηλή προτεραιό-
τητα και προβλέποντας µέτρα για την έγκαιρη και αποτε-
λεσµατική υλοποίησή τους εντός του πλαισίου του ΕΠΑ.
Τα υπουργεία και οι περιφέρειες θέτουν τα ΤΠΑ και ΠΠΑ
σε διαβούλευση µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο
«www.opengov.gr» ή στις ιστοσελίδες τους για διάστηµα
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµερών. Η προθεσµία του
πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν εφαρµόζεται για την
πρώτη προγραµµατική περίοδο του ΕΠΑ.

2. Τα ΤΠΑ και ΠΠΑ περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο:
α) περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των σχε-

τικών αναγκών,
β) τους ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους για τον τοµέα

πολιτικής ή την οικεία Περιφέρεια, µε τους οποίους προ-
βλέπεται να αντιµετωπισθούν εν όλω ή εν µέρει οι διαπι-
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στωµένες ανάγκες, την αντιστοίχιση των αναπτυξιακών
στόχων µε προτεραιότητες και συγκεκριµένες προτεινόµε-
νες κατηγορίες έργων ή και συγκεκριµένα έργα, καθώς και
την τεκµηρίωση της εκτιµώµενης αναπτυξιακής επίδρασης
και συµβολής τους στην επίτευξη των τιθέµενων στόχων,
γ) τους δείκτες εκροών και τους δυνητικούς δικαιού-

χους,
δ) τους αναλυτικούς χρηµατοδοτικούς πίνακες,
ε) τα γενικά κριτήρια επιλογής των προς ένταξη προτει-

νόµενων έργων,
στ) την προτεινόµενη Υπηρεσία Διαχείρισης του προ-

γράµµατος,
ζ) την τεκµηρίωση της συµβατότητας µε τις προτεραιό-

τητες του ΕΠΑ και της συνάφειας µε άλλες πολιτικές.
3. Τα Προγράµµατα διαρθρώνονται, εφόσον απαιτείται,

σε Υποπρογράµµατα, για τα οποία δύναται να ορίζεται δια-
κριτή Υπηρεσία Διαχείρισης. Κάθε Πρόγραµµα ή Υποπρό-
γραµµα διαρθρώνεται σε άξονες προτεραιότητας, οι οποί-
οι περιλαµβάνουν τις επιλεγµένες προτεραιότητες για τον
τοµέα πολιτικής ή την οικεία Περιφέρεια αντίστοιχα. Έργα
και δράσεις που δεν είναι συµβατά µε τα κριτήρια του άρ-
θρου 127 του παρόντος δεν περιλαµβάνονται στα ΤΠΑ και
ΠΠΑ.

4. Τα ΠΠΑ τελούν σε συνάφεια µε τα αντίστοιχα Τετραε-
τή Επιχειρησιακά Προγράµµατα του άρθρου 268 του ν.
3852/2010 (Α΄87). Με την απόφαση της παραγράφου 5
του άρθρου 123 του παρόντος εξειδικεύεται η διαδικασία
µε την οποία ο αναπτυξιακός σχεδιασµός των οργανισµών
της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης λαµβάνεται υ-
πόψη κατά την κατάρτιση των ΠΠΑ, καθώς και των ΤΠΑ, α-
ναφορικά µε τον προγραµµατισµό δράσεων τοπικής σηµα-
σίας.

5. Μετά το πέρας της διαβούλευσης και την οριστικοποί-
ησή τους και, όπου απαιτείται Στρατηγική Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων, µετά την υποβολή αυτής προς
το αρµόδιο Υπουργείο προς έγκριση, τα ΤΠΑ και ΠΠΑ υπο-
βάλλονται στη Δι.Δι.Ε.Π., η οποία αξιολογεί τη συµβατότη-
τά τους µε το ΕΠΑ, µε βάση τα προβλεπόµενα στο άρθρο
127 του παρόντος κριτήρια, και εισηγείται την έγκρισή
τους από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Τα
ΤΠΑ και ΠΠΑ εγκρίνονται µέσα σε δύο (2) µήνες από την
υποβολή τους. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του
άρθρου 123 του παρόντος µπορεί να προβλέπεται µεγαλύ-
τερη προθεσµία έγκρισης των ΤΠΑ και ΠΠΑ, ιδίως στην πε-
ρίπτωση που η Δι.Δι.Ε.Π. ζητά τη διόρθωση και επανυπο-
βολή του προγράµµατος από τον φορέα κατάρτισης.

6. Τα εγκεκριµένα ΤΠΑ και ΠΠΑ αναρτώνται στις ιστοσε-
λίδες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του
φορέα κατάρτισης.

7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 του άρθρου 123
του παρόντος µπορεί να ορίζεται η διαδικασία µε την ο-
ποία η Βουλή των Ελλήνων και οι ανεξάρτητες αρχές µπο-
ρούν να συµµετέχουν στα προγράµµατα κάθε προγραµµα-
τικής περιόδου.». 

Άρθρο 107
Επιχορήγηση ΟΤΑ β΄ βαθµού για την εξυγίανση 

επιχειρήσεών τους

1. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθµού δύ-
νανται να επιχορηγούνται από το εθνικό σκέλος του Προ-
γράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µε σκοπό την εξυγίαν-
ση υφιστάµενων επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν µο-
νάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες

πηγές ενέργειας, στο µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των ο-
ποίων συµµετέχουν µε ποσοστό τουλάχιστον εβδοµήντα
τοις εκατό (70%) και των οποίων διορίζουν περισσότερο α-
πό το ήµισυ (1/2) των µελών της διοίκησης.  

2. Η επιχορήγηση του παρόντος εγγράφεται στη Συλλο-
γική Απόφαση Έργου Περιφερειακού Επιπέδου (ΣΑΕΠ)
της οικείας Περιφέρειας, δύναται να ανέρχεται µέχρι του
ποσού των έξι εκατοµµυρίων (6.000.000) ευρώ ανά Περι-
φέρεια και καταβάλλεται αποκλειστικά για την κάλυψη δα-
νειακών ή άλλων υποχρεώσεων των ανωτέρω επιχειρήσε-
ων προς τρίτους. 

3. Η επιχορήγηση χορηγείται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τη-
ρουµένων των προϋποθέσεων του ενωσιακού νοµικού
πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων, µετά από αίτηµα του
ΟΤΑ β΄ βαθµού που υποβάλλεται στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, αποκλειστικά µέχρι την 31η.12.2021,
µε το οποίο δηλώνει την επωνυµία, το αντικείµενο των
προς εξυγίανση επιχειρήσεων, το ύψος του αιτούµενου
ποσού ανά επιχείρηση και το αντικείµενο των προς κάλυ-
ψη υποχρεώσεων, το ποσοστό συµµετοχής του στο κεφά-
λαιο των επιχειρήσεων και την αρµοδιότητά του για διορι-
σµό πλέον του ηµίσεος των µελών της διοίκησης αυτών.
Με την ως άνω κοινή απόφαση ρυθµίζονται και η διαδικα-
σία για την πληρωµή της επιχορήγησης και κάθε σχετικό
θέµα. Αιτήµατα που υποβάλλονται µετά την ως άνω ηµε-
ροµηνία ή υποβάλλονται εµπρόθεσµα, αλλά χωρίς να περι-
λαµβάνουν τα προαναφερθέντα στοιχεία, δεν γίνονται δε-
κτά.

4. Στις επιχειρήσεις της παρ. 1 πραγµατοποιείται διαχει-
ριστικός έλεγχος από τη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµι-
κών Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών σύµφωνα µε τον ν.
3492/2006 (Α΄ 210), αµέσως µετά την έκδοση της απόφα-
σης της παρ. 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 108
Καταργούµενες διατάξεις 

1. Το άρθρο 6 του α.ν. 446/1937 (Α΄ 23), περί των ωρών
ενάρξεως και λήξεως των θεατρικών παραστάσεων και
λοιπών παρεµφερών θεαµάτων, καταργείται.

2. Το άρθρο 12 του α.ν. 445/1937 (Α΄ 22), περί της ρύθ-
µισης των ωρών λειτουργίας των κινηµατογράφων µε α-
στυνοµικές διατάξεις, καταργείται.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 3/1996 -
1023/2/37-ια/1995 (Β΄ 15) αστυνοµικής διάταξης, ως προς
τα µέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας, καταργείται.

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 109
Σύσταση θέσης Συνδέσµου του Υπουργείου Εθνικής 

Άµυνας στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ/ΕΕ) για θέµατα ανάπτυξης 
δυνατοτήτων και προγραµµάτων στο πλαίσιο της 

Μόνιµης Διαρθρωµένης Συνεργασίας της ΕΕ (PESCO) -
Προσθήκη παρ. 19Α στο άρθρο 19 του ν. 2292/1995 

Στο άρθρο 5 του ν. 2292/1995 (Α΄ 35) προστίθεται παρ.
19Α ως εξής: 
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«19A. Συστήνεται θέση Συνδέσµου του Υπουργείου Ε-
θνικής Άµυνας στη Μόνιµη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΑ/ΕΕ) για θέµατα ανάπτυξης
δυνατοτήτων και προγραµµάτων στο πλαίσιο της Μόνιµης
Διαρθρωµένης Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Permanent Structured Cooperation [PESCO]), ο οποίος υ-
πάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας. Ως
Σύνδεσµος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Ά-
µυνας πρόσωπο µε εµπειρία στα θέµατα του πρώτου εδα-
φίου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας καθορί-
ζονται οι ειδικότερες αρµοδιότητες του Συνδέσµου, η δια-
δικασία πλήρωσης της θέσης, η διάρκεια της θητείας του,
καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά στην εφαρµο-
γή της παρούσας. Ειδικώς ως προς τον καθορισµό των α-
ποδοχών του Συνδέσµου στην απόφαση του προηγούµε-
νου εδαφίου συµπράττει και ο Υπουργός Οικονοµικών.»

Άρθρο 110
Συµβάσεις διοικητικού προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Τµηµάτων

Μετεκπαίδευσης 

Συµβάσεις διοικητικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ο-
ρισµένου χρόνου, το οποίο προσλαµβάνεται δυνάµει Ανα-
κοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου του
Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού για χρονικό
διάστηµα οκτώ (8) µηνών προς κάλυψη των αναγκών των
Τµηµάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισµού εί-
ναι δυνατόν να συνεχίζονται έως τη συµπλήρωση του χρό-
νου λήξης της σύµβασης, ακόµη και µετά την 30ή Ιουνίου,
ήτοι την ηµεροµηνία λήξης του εκπαιδευτικού έτους για τα
Τµήµατα Μετεκπαίδευσης. Για τη συνέχιση των συµβάσε-
ων απαιτείται τεκµηριωµένη εισήγηση των Προϊσταµένων

των εκπαιδευτικών µονάδων ως προς τα συγκεκριµένα εκ-
κρεµή θέµατα του προγράµµατος που απαιτούν διεκπεραί-
ωση.

Άρθρο 111
Παράταση προθεσµίας για οστρακαλιευτικά και 
σπογγαλιευτικά σκάφη - Τροποποίηση της παρ. 4 

του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α΄ 66)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ.
33/2018 (Α΄ 66) τροποποιείται ως προς την προθεσµία και
η παρ. 4 διαµορφώνεται ως εξής: 

«4. Από την 1η Οκτωβρίου 2018 µέχρι την 31η Οκτωβρί-
ου 2023, ο επιτηρητής της παρ. 2 µπορεί να αντικαθίσταται
από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της Σχολής
Δυτών Καλύµνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από κάτοχο
άδειας δύτη ή από µαθητευόµενο δύτη. Οι διατάξεις του
προηγούµενου εδαφίου ισχύουν και εφαρµόζονται αναλό-
γως και για τα σπογγαλιευτικά σκάφη».

ΜΕΡΟΣ ΙΔ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο  112
Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του Μέρους Α΄ αρχίζει από την 1η Φεβρουα-
ρίου 2022.

2. Η ισχύς των Μερών Β΄ και Γ΄ αρχίζει από τη δηµοσί-
ευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ο-
ρίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις τους.
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Αθήνα,                                                                2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ




