
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Με τον παρόντα νόµο ρυθµίζεται το πλαίσιο άσκησης
εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και η
οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, εκσυγ-
χρονίζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορή-
γηση αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου. 

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι α-
κόλουθοι ορισµοί:

1. «Υπαίθριο εµπόριο»: η άσκηση εµπορικής δραστη-
ριότητας σε ακάλυπτο χώρο, δηµόσιο, ιδιωτικό, δηµοτικό
ή εκκλησιαστικό, ο οποίος δεν αποτελεί επαγγελµατική
στέγη.

2. «Ακάλυπτοι χώροι άσκησης εµπορικών δραστηριο-
τήτων εκτός καταστήµατος»: δηµόσιοι, δηµοτικοί χώροι
προσδιορισµένοι µε βάση τις διατάξεις του παρόντος,
καθώς και σηµεία καθορισµένα για µεµονωµένους πωλη-
τές όπου επιτρέπεται η άσκηση εµπορικής δραστηριότη-
τας.

3. «Εγκατάσταση υπαίθριου εµπορίου»: κάθε κατα-
σκευή για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδοµι-
κής άδειας.

4. «Λαϊκή Αγορά»: χώρος άσκησης υπαίθριας οργανω-
µένης αγοράς, σε συγκεκριµένο και καθορισµένο δηµό-

σιο ή δηµοτικό χώρο όπου οι αδειούχοι πωλητές διαθέ-
τουν τα προϊόντα που προσδιορίζονται στις διατάξεις
του παρόντος.

5. «Λαϊκή Αγορά παραγωγών προϊόντων βιολογικής
γεωργίας (Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων)»: χώ-
ρος άσκησης υπαίθριας οργανωµένης αγοράς, σε συγκε-
κριµένο και καθορισµένο δηµόσιο ή δηµοτικό χώρο, ό-
που οι αδειούχοι παραγωγοί διαθέτουν αποκλειστικά
βιολογικά προϊόντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος.

6. «Υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο»: το υπαίθριο εµπόριο
που ασκείται µε τη χρήση αυτοκινούµενου ή ρυµουλκού-
µενου οχήµατος από πρόσωπα που έχουν κάνει έναρξη
επιτηδεύµατος του γυρολόγου ή άλλης εµπορικής δρα-
στηριότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

7. «Υπαίθριο στάσιµο εµπόριο»: το υπαίθριο εµπόριο
που δεν αποτελεί πλανόδιο εµπόριο, καθώς και αυτό που
ασκείται σε υπαίθρια οργανωµένη αγορά.

8. «Υπαίθρια οργανωµένη αγορά»: συγκεκριµένος και
καθορισµένος χώρος όπου διενεργούνται εµποροπανη-
γύρεις, ζωοπανηγύρεις, χριστουγεννιάτικες και πασχα-
λινές αγορές, παραδοσιακές πανηγύρεις που διοργανώ-
νονται µε την ευκαιρία επετειακών ή θρησκευτικών εορ-
τών, κυριακάτικες ειδικές αγορές παλαιοπωλών και συ-
ναφών επιτηδευµάτων.

9. «Προϊόντα οικοτεχνίας»: τα προϊόντα, αποκλειστικά
ιδίας παραγωγής, που διατίθενται στους χώρους υπαί-
θριου εµπορίου, κατόπιν µικρής κλίµακας επεξεργασίας
ή µεταποίησης που πραγµατοποιείται από τον παραγωγό
και την οικογένειά του στο χώρο της αγροτικής κατοι-
κίας ή της αγροτικής εκµετάλλευσής του.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΛΒ΄, 6 Μαΐου 2014,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Άσκηση εµπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήµατος και άλλες διατάξεις



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 3
Λειτουργία των λαϊκών αγορών

1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως
Σάββατο, εκτός των επίσηµων εθνικών ή τοπικών αρ-
γιών, σε ανεξάρτητους υπαίθριους, ελεύθερους, δηµόσι-
ους ή δηµοτικούς χώρους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό,
λειτουργούν σε δρόµους ή πλατείες εντός αστικού ι-
στού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η
προσβασιµότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους κα-
ταναλωτές.

2. Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθορί-
ζεται για µεν τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονί-
κης µε απόφαση του αρµόδιου κατά περίπτωση Περιφε-
ρειακού Συµβούλου, για δε τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές
της χώρας µε αποφάσεις των οικείων Δηµοτικών Συµ-
βουλίων.

3. Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχοµένου των Πε-
ριφερειακών Συµβουλίων των Περιφερειών Αττικής και
Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγο-
ρές της Περιφέρειας Αττικής και της Mητροπολιτικής
Eνότητας Θεσσαλονίκης και των Δηµοτικών Συµβουλίων
για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτή-
των της χώρας, που εκδίδονται εντός τριών (3) µηνών α-
πό την έναρξη ισχύος του παρόντος, λαµβανοµένων υ-
πόψη των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής τους για την εύ-
ρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών ρυθµίζονται θέµα-
τα ιδίως όπως:
α) οριοθέτηση και διαγράµµιση των χώρων λειτουρ-

γίας των λαϊκών αγορών και των θέσεων των επαγγελ-
µατιών πωλητών που δεν διαθέτουν τρόφιµα γης και θά-
λασσας σε οποιαδήποτε µορφή και άνθη, καθώς και των
θέσεων των πωλητών που διαθέτουν τρόφιµα γης και
θάλασσας σε οποιαδήποτε µορφή και άνθη,
β) οριοθέτηση του χώρου που καταλαµβάνουν οι πω-

λητές, αρίθµηση θέσεων, καθορισµός ενιαίων µέτρων
του µήκους των πάγκων κατά κατηγορία προϊόντων των
πωλητών, στάθµευσης αυτοκινήτων αδειούχων πωλη-
τών, µέριµνα για την τοποθέτηση, εντός του χώρου λει-
τουργίας της λαϊκής αγοράς, των ειδικά διασκευασµέ-
νων οχηµάτων (αυτοκινούµενα ή ρυµουλκούµενα) και
των οχηµάτων ειδών κυλικείων,
γ) ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των πωλητών,

µεταφοράς εξοπλισµού και εµπορευµάτων, πριν και µετά
από το καθορισµένο ωράριο λειτουργίας των λαϊκών α-
γορών,
δ) καθαριότητα του χρησιµοποιούµενου χώρου από

τους αδειούχους πωλητές, άµεση συλλογή των απορριµ-
µάτων και των χαρτοκιβωτίων, τρόπος έκθεσης και πώ-
ληση των προϊόντων και ειδικότερα των νωπών ψαριών -
συλλογής και αποµάκρυνσης των νερών από το λιώσιµο
του πάγου που χρησιµοποιείται για τη συντήρηση των
ψαριών, απολύµανσης του χώρου, απαγόρευσης καθαρι-
σµού ψαριών,
ε) τις διαστάσεις, τον τύπο και το περιεχόµενο των πι-

νακίδων που υποχρεούνται οι πωλητές να τοποθετούν
σε εµφανές µέρος του σηµείου πώλησης, ιδίως το ονο-
µατεπώνυµο ή την επωνυµία, την ιδιότητα του πωλητή
(παραγωγός ή επαγγελµατίας ή παραγωγός βιολογικών
προϊόντων), τον αριθµό µητρώου, την περιοχή παραγω-
γής των προϊόντων και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο,

στ) ο τύπος, το χρώµα και το υλικό του εκθετηρίου των
πωλούµενων προϊόντων και του στεγάστρου του, έτσι ώ-
στε να υπάρχει οµοιοµορφία και ενιαία αισθητική, καθώς
και ο τρόπος εµφάνισης και συµπεριφοράς των πωλη-
τών.

Άρθρο 4
Ίδρυση, µεταφορά, επέκταση, 
κατάργηση λαϊκών αγορών

1. Για την ίδρυση, µεταφορά, επέκταση και κατάργηση
των λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής και της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αρµόδιοι φο-
ρείς είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας αντίστοιχα. Μετά από ειδικά εµπεριστα-
τωµένη και αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Περιφε-
ρειακού Συµβουλίου µετά από γνώµη του οικείου Δήµου
και της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, η οποία αποφαίνεται
µόνον σχετικά µε την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη
λειτουργία συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς, χωροθετείται
και καθορίζεται ο ακριβής τόπος λειτουργίας των λαϊκών
αγορών και η τυχόν ίδρυση, µεταφορά και επέκτασή
τους. Εφόσον ο Δήµος και η Αστυνοµική Αρχή δεν απα-
ντήσουν εντός τριάντα (30) ηµερών από τη σχετική πρό-
σκληση του αρµόδιου Περιφερειάρχη, η απόφαση του
Περιφερειακού Συµβουλίου εκδίδεται χωρίς τη γνώµη
τους.

2. Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, η ίδρυ-
ση, ο ακριβής τόπος λειτουργίας τους, η τυχόν αλλαγή
και επέκτασή τους καθορίζονται µε ειδικά αιτιολογηµένη
απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου µετά από
γνώµη της οικείας Αστυνοµικής Αρχής, η οποία αποφαί-
νεται µόνον σχετικά µε την κυκλοφοριακή επίπτωση από
τη λειτουργία συγκεκριµένης λαϊκής αγοράς, εντός
τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της σχετικής πρό-
σκλησης του οικείου Δήµου. Οι Δήµοι, προκειµένου για ί-
δρυση νέας λαϊκής αγοράς εντός των ορίων της χωρικής
τους αρµοδιότητας, γνωστοποιούν το συνολικό αριθµό
των θέσεων της νέας λαϊκής και τον ακριβή τόπο λει-
τουργίας της λαϊκής αγοράς στο Περιφερειακό Συµβού-
λιο της Περιφέρειας, το οποίο παρέχει την έγκρισή του.

3. Η κατάργηση λαϊκής αγοράς γίνεται, για τις λαϊκές
αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης µε απόφαση του οικεί-
ου Περιφερειακού Συµβουλίου της οικείας Περιφέρειας
και για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές µε απόφαση του
Δηµοτικού Συµβουλίου του οικείου Δήµου αντίστοιχα.

Άρθρο 5
Χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές

1. Με απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία εγκρίνεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, καθορί-
ζεται ο ανώτατος αριθµός θέσεων πωλητών για όλες τις
λαϊκές αγορές που λειτουργούν στη χωρική του αρµο-
διότητα, ο οποίος συναρτάται µε τον πληθυσµό του δή-
µου βάσει τελευταίας απογραφής. Ο υφιστάµενος αριµ-
θοός αδειών δεν δύναται να µειωθεί.

2. Οι Δήµαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν κατά προ-
τεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις
στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους. Στις λαϊκές αγορές ό-
λης της χώρας, οι παραγωγοί τοποθετούνται χωριστά α-
πό τους επαγγελµατίες και κατά την κατανοµή των θέ-
σεων µεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. Οι επαγ-
γελµατίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιµα γης και
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θάλασσας σε οποιαδήποτε µορφή ή άνθη, τοποθετού-
νται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, µε τρό-
πο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υ-
πόλοιπους. Οι πωλητές αλιευτικών προϊόντων τοποθε-
τούνται χωριστά από τους υπόλοιπους παραγωγούς ή ε-
παγγελµατίες πωλητές και σε σηµεία όπου υπάρχει απο-
χέτευση.»

3. Το σύστηµα διακριτότητας µεταξύ παραγωγών και
επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών, καθώς και ο
τρόπος κατανοµής των θέσεων, θα προσδιορισθούν µε
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας η οποία θα εκδοθεί εντός τριών µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος, µετά από διαβούλευση µε
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και ενηµέρωση στη
Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα κριτήρια για την κατα-
νοµή των θέσεων, όπως ιδίως η παλαιότητα κατοχής της
άδειας, καθώς και κοινωνικά κριτήρια, και κάθε άλλο
σχετικό θέµα που προκύπτει για την κατανοµή των θέσε-
ων.
Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούµενες

θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία θα α-
κολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων -
αδειών.

4. Οι υπάλληλοι στους οποίους ανατίθεται από τους
αρµόδιους φορείς, η είσπραξη του ηµερήσιου τέλους
του άρθρου 7 υποχρεούνται να ενηµερώνουν τους οικεί-
ους φορείς για τις κενές θέσεις που προκύπτουν για ο-
ποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα (10) ηµερών από τότε
που έλαβαν γνώση για την κένωση της θέσης. Σε περί-
πτωση παράλειψης αυτής της υποχρέωσης υπέχουν πει-
θαρχική ευθύνη.

Άρθρο 6
Αλλαγή λαϊκής αγοράς

1. Αλλαγή λαϊκής αγοράς επιτρέπεται µόνο µετά την
πάροδο έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος ή ανανέω-
σης της άδειας και µία µόνο φορά κάθε χρόνο. Η αλλαγή
αυτή γίνεται, για τις µεν λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσ-
σαλονίκης µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου
της Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, α-
ντίστοιχα, και για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές µε από-
φαση του αρµόδιου Δηµοτικού Συµβουλίου, κατόπιν αί-
τησης του ενδιαφερόµενου. Μεταξύ των αιτούντων για
αλλαγή λαϊκής αγοράς, προκρίνονται τα αιτήµατα των α-
δειούχων µε παλαιότερη ηµεροµηνία έκδοσης άδειας.

2. Αµοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς µεταξύ παραγω-
γών πωλητών ή µεταξύ επαγγελµατιών πωλητών επιτρέ-
πεται πάντοτε µε δήλωση των πωλητών στο φορέα που
χορήγησε την άδεια. Σε περίπτωση αµοιβαίας αλλαγής
θέσεων, οι κάτοχοι των αδειών οφείλουν να συνεχίσουν
τη δραστηριότητά τους για τα επόµενα τρία χρόνια. Σε
αντίθετη περίπτωση η αµοιβαία αλλαγή θέσεων ανακα-
λείται.

Άρθρο 7
Ηµερήσιο Τέλος

1. Οι προσερχόµενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας
κάτοχοι επαγγελµατικών ή παραγωγικών αδειών υπο-
χρεούνται να καταβάλουν ηµερήσιο ανταποδοτικό τέλος
στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται
για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών ανα-

γκών, τη διασφάλιση συνθηκών δηµόσιας υγείας, τη φύ-
λαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον
εκσυγχρονισµό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών. Το
ύψος του ηµερήσιου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος
καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε σχετικό
θέµα, ρυθµίζονται µε αποφάσεις των Περιφερειακών
Συµβουλίων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, για τις λαϊκές α-
γορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες εγκρίνονται από τον α-
ντίστοιχο Περιφερειάρχη. Για τις λοιπές λαϊκές αγορές
της χώρας τα ανωτέρω ζητήµατα ρυθµίζονται µε απόφα-
ση του Δηµοτικού Συµβουλίου του οικείου Δήµου. Ως
προς τον καθορισµό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ή του Δηµοτι-
κού Συµβουλίου αιτιολογείται ειδικά, λαµβάνοντας υπό-
ψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού.
Οι υπόχρεοι καταβολής του ηµερήσιου τέλους στους

φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται
από το τέλος υπέρ δήµων του άρθρου 21 του β.δ. 24-
9/20.10.1958 (Α΄ 171) για την καθαριότητα και αποκοµι-
δή των απορριµµάτων των χώρων που χρησιµοποιούνται
από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση
των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9
του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α΄ 171).
Η µη καταβολή του ηµερήσιου τέλους από υπόχρεο

για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, συνεπά-
γεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας η ο-
ποία διαπιστώνεται µε απόφαση των Περιφερειακών
Συµβουλίων των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μα-
κεδονίας αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που λειτουρ-
γούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη Μητροπολιτική Ε-
νότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, για δε τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας µε α-
πόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του οικείου Δήµου.
Σε περίπτωση µεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών
η αναστολή αίρεται αµέσως αυτοδίκαια.

2. Το ηµερήσιο τέλος της προηγούµενης παραγράφου
καταβάλλεται ως εξής:
α) Οι επαγγελµατίες πωλητές των λαϊκών αγορών υ-

ποχρεούνται στην καταβολή του ηµερήσιου τέλους ανά-
λογα µε τον αριθµό των ηµερών που, µε βάση τη σχετική
άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ηµερο-
λογιακό µήνα. Από το ηµερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι
επαγγελµατίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται
στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η
οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) µήνα και βεβαι-
ώνεται από τον αρµόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω α-
νωτέρας βίας.
β) Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης

στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην καταβολή του η-
µερήσιου τέλους µόνον για όσες ηµέρες προσέρχονται
σε αυτές.

3. Με απόφαση του αρµόδιου Περιφερειακού Συµβου-
λίου για τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης και
µε απόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου για τις
λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας καθορίζεται το πο-
σό του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 που διανέµε-
ται:
α) Στους Δήµους της Περιφέρειας Αττικής και της Πε-

ριφέρειας Ενότητας Θεσσαλονίκης για τις λαϊκές αγο-
ρές Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, και στους λοι-
πούς Δήµους για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές, µε εγ-
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γραφή στους αντίστοιχους προϋπολογισµούς τους για
την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών που προ-
κύπτουν από τη λειτουργία λαϊκών αγορών και τη δια-
σφάλιση της δηµόσιας υγείας.
β) Στις Οµοσπονδίες ή τους Συλλόγους, όπου δεν υ-

πάρχουν Οµοσπονδίες, των δραστηριοποιούµενων στις
λαϊκές αγορές επαγγελµατιών και παραγωγών πωλητών
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκ-
συγχρονισµό και την προβολή των λαϊκών αγορών.
Ειδικότερα:
βα) Για τις λαϊκές αγορές Αττικής, δικαιούχοι είναι η

Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγρο-
τικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Σωµατείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και η Ο-
µοσπονδία Επαγγελµατιών Πωλητών και Παραγωγών
Λαϊκών Αγορών Περιφερείας Αττικής και το ποσό εκά-
στης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 3% επί του η-
µερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα µέλη της.
ββ) Για τις λαϊκές αγορές Θεσσαλονίκης δικαιούχοι εί-

ναι η Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγο-
ρών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας - Θεσσαλίας -
Θράκης και η Οµοσπονδία Σωµατείων Επαγγελµατιών
Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας -
Θεσσαλίας - Θράκης και το ποσό εκάστης δικαιούχου κα-
θορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ηµερήσιου τέλους που
καταβάλλουν τα µέλη της.
βγ) Για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας δικαι-

ούχοι είναι οι δύο αντιπροσωπευτικότερες Οµοσπονδίες
ή Σύλλογοι, όπου δεν υπάρχουν Οµοσπονδίες, των ε-
παγγελµατιών και των παραγωγών πωλητών λαϊκών α-
γορών του οικείου Δήµου και το ποσό εκάστης δικαιού-
χου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ηµερήσιου τέ-
λους που καταβάλλουν τα µέλη της.
Τα ποσά αυτά δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση επι-

χορήγηση των φορέων αυτών.
4. Ποσοστό 40% του εισπραττόµενου ηµερήσιου τέ-

λους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί
αφενός µεν το µοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς τους
Δήµους για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώ-
ρους αυτών µε τη µορφή τελών καθαριότητας, τελών κα-
τάληψης πεζοδροµίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων
και αφετέρου τυχόν συνδροµή προς τους φορείς της πε-
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκ-
συγχρονισµό και προβολή των λαϊκών αγορών. Στο ποσό
αυτό δεν υπολογίζεται το αναλογούν χαρτόσηµο και εί-
ναι ενιαίο για όλη τη χώρα. Το υπόλοιπο ποσοστό 60%
του τέλους αυτού εγγράφεται ως έσοδο στους προϋπο-
λογισµούς των αντίστοιχων Περιφερειών. 

5. Οι Οµοσπονδίες ή οι Σύλλογοι, όπου δεν υπάρχουν
Οµοσπονδίες, των δραστηριοποιούµενων στις λαϊκές α-
γορές επαγγελµατιών και παραγωγών πωλητών, για να
εισπράξουν το προβλεπόµενο ποσό της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, που τους δια-
τίθεται µε την απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συµ-
βουλίου ή Δηµοτικού Συµβουλίου κατά περίπτωση, υπο-
χρεούνται να υποβάλουν προηγουµένως στον φορέα
λειτουργίας των λαϊκών αγορών αίτηση µε συνηµµένη α-
πόφαση του Διοικητικού τους Συµβουλίου, στην οποία ο-
ρίζεται επακριβώς ο σκοπός για τον οποίο προορίζονται
τα ποσά.
Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ειδικότερα

τα αρµόδια Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές

Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και για τις υπό-
λοιπες λαϊκές αγορές τα δηµοτικά συµβούλια κατά περί-
πτωση, µε αποφάσεις τους βεβαιώνουν την ύπαρξη της
σχετικής πίστωσης και εγκρίνουν τη σκοπιµότητα και τη
διάθεση του προβλεπόµενου ποσού. Με την απόφαση έ-
γκρισης καθορίζεται ο σκοπός για τον οποίο διατίθεται
το ποσό, το χρονικό διάστηµα από την εκταµίευση, µέσα
στο οποίο θα ολοκληρωθεί η διάθεσή του, και το οποίο
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών, κα-
θώς και το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο υποχρεού-
ται η Οµοσπονδία ή ο Σύλλογος να αποδώσει λογαρια-
σµό, υποβάλλοντας όλα τα νόµιµα δικαιολογητικά και
παραστατικά έγγραφα, το οποίο δεν µπορεί να είναι µε-
γαλύτερο του ενός (1) µηνός.
Σε περίπτωση µη τήρησης της νόµιµης διαδικασίας, η

απόφαση έγκρισης ανακαλείται από το φορέα έγκρισης
και η Οµοσπονδία ή ο Σύλλογος υποχρεούται να επι-
στρέψει το χορηγηθέν ποσό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) και θα αποκλείεται από κάθε διά-
θεση σχετικού ποσού για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών.

6. Η απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρ-
θρου εκδίδεται µέχρι το τέλος Δεκεµβρίου έκαστου έ-
τους, έπειτα από πρόταση των οικείων δήµων στην εδα-
φική περιφέρεια των οποίων λειτουργούν λαϊκές αγορές
και αφορά τέλη καθαριότητας, τέλη κατάληψης πεζο-
δροµίου και χρήσης κοινοχρήστων χώρων τρέχουσας
περιόδου. Οι προτάσεις των οικείων δήµων υποβάλλο-
νται στον Περιφερειάρχη µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου
τρέχοντος έτους. Σε περίπτωση µη υποβολής πρότασης
από δήµο, η απόφαση εκδίδεται χωρίς την πρόταση αυ-
τή.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Α-
νταγωνιστικότητας, Οικονοµικών και Εσωτερικών, µπο-
ρεί να διατίθεται ποσοστό έως 10% από το ποσό του τρί-
του εδαφίου της παραγράφου 4 που αποτελεί έσοδο των
περιφερειών, αποκλειστικά για την οικονοµική ενίσχυση
ανέργων, πολύτεκνων, απόρων, ατόµων µε αναπηρία ά-
νω του 67%, ατόµων τρίτης ηλικίας που έχουν εισοδήµα-
τα κάτω από το όριο της φτώχειας, οικογενειών µε ανή-
λικα τέκνα µε ειδικές ανάγκες και γονιών που προστα-
τεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές α-
ναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Η οικονο-
µική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη βιοτι-
κών αναγκών των ανωτέρω µε είδη που πωλούνται στις
λαϊκές αγορές. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρα-
γράφου αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΪΚΩΝ

ΑΓΟΡΩΝ

Άρθρο 8
Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών

1. Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιού-
νται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελ-
µατίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά, συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρι-
σµένες οµάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια πω-
λητή λαϊκών αγορών.

2. Αρµόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδει-
ας, είναι:
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(α) Τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττι-
κής και Κεντρικής Μακεδονίας για µεν τον παραγωγό και
τη συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισµένη οµά-
δα παραγωγών, εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έ-
δρα του στα διοικητικά όρια της Περιφέρειας Αττικής ή
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοι-
χα, για δε τον επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, ε-
φόσον έχει την κατοικία ή τη µόνιµη διαµονή του στα δι-
οικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας της Περιφέ-
ρειας Αττικής ή της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλο-
νίκης, και

(β) για τις λοιπές περιοχές της χώρας, το οικείο Δηµο-
τικό Συµβούλιο, για µεν τον παραγωγό και τη συνεταιρι-
στική οργάνωση ή την αναγνωρισµένη οµάδα παραγω-
γών, εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα
διοικητικά όρια του οικείου δήµου, για δε τον επαγγελ-
µατία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία
ή τη µόνιµη διαµονή του στον οικείο Δήµο και για τις θέ-
σεις που προκηρύσσονται σε αυτόν.

3. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεού-
νται να φέρουν µαζί τους τη σχετική άδεια και να την ε-
πιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί. 

Άρθρο 9
Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

1. Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιού-
νται:
Α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελµατίες αγρό-

τες, όπως ορίζεται, και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε
το ν. 3874/2010, καθώς και τα µέλη της οικογένειάς
τους, δηλαδή ασχολούνται προσωπικά µε την καλλιέρ-
γεια γης ιδιόκτητης ή µισθωµένης ή είναι αλιείς ή υδατο-
καλλιεργητές ή ιχθυοκαλλιεργητές, και διαθέτουν τα κα-
τωτέρω προϊόντα αποκλειστικά δικής τους παραγωγής
και οικοτεχνίας, σύµφωνα µε το άρθρο 17:

(α) αβγά σφραγισµένα µε το διακριτικό αριθµό του πα-
ραγωγού,

(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώµα που
δεν έχει υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία.

(γ) ελιές,
(δ) οίνος εµφιαλωµένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εµ-

φιαλωθεί και επισηµανθεί, σύµφωνα µε την κείµενη ενω-
σιακή και εθνική αµπελοοινική νοµοθεσία,

(ε) ελαιόλαδο συσκευασµένο, όπως ορίζεται στην α-
πόφαση 323902/18.09.2009 (Β΄2026) «Συµπληρωµατικά
µέτρα του Κανονισµού 1019/2002»,

(στ) µέλι τυποποιηµένο,
(ζ) ξηροί καρποί,
(η) οπωροκηπευτικά, 
(θ) όσπρια,
(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες

ασφάλειας και υγιεινής των τροφίµων, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία,

(ια) µεταποιηµένα ή συσκευασµένα ή τυποποιηµένα
προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως µαρµελάδες, γλυκά του
κουταλιού, προϊόντα ντοµάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρα-
κί, παραδοσιακά ζυµαρικά, βότανα και αρτύµατα,

(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδά-
των, ιχθυοκαλλιέργειας,

(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,
(ιδ) τυροκοµικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε

εγκεκριµένη εγκατάσταση, φέρουν σήµανση αναγνώρι-
σης (κωδικό αριθµό έγκρισης), σύµφωνα µε τους Κανονι-
σµούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συµµορφωθεί
µε τις απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την επι-
σήµανση και κατά τη µεταφορά και πώλησή τους τηρού-
νται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήµατος
II του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004, και

(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµέ-
νες και πιστοποιηµένες µονάδες παραγωγών και τηρού-
νται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε την ε-
θνική και ενωσιακή νοµοθεσία. 
Β. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισµέ-

νες οµάδες παραγωγών, προκειµένου να διακινήσουν
προϊόντα των µελών τους τα οποία δεν κατέχουν άδεια
παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Κάθε Συνεταιριστι-
κή Οργάνωση και αναγνωρισµένη οµάδα παραγωγών
διαθέτει τα προϊόντα της µέσω υπαλλήλου της, τα στοι-
χεία του οποίου δηλώνονται στο φορέα έκδοσης της ά-
δειας και αναγράφονται µαζί µε τα λοιπά στοιχεία στην
άδεια και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά την κάρτα που
προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 13.

2. Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 1
του παρόντος λαµβάνει µία µόνον άδεια πωλητή λαϊκών
αγορών, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της
χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ε-
νός προϊόντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή ανα-
γνωρισµένη οµάδα παραγωγών λαµβάνει µία µόνο άδεια
ανά δέκα (10) παραγωγούς και µέχρι δεκαπέντε (15) ά-
δειες, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώ-
ρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός
προϊόντα. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά, φυσι-
κά ή νοµικά, επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν και σε
λαϊκή αγορά εκτός διοικητικών ορίων της αρµόδιας αρ-
χής έκδοσης της άδειας, υποχρεούνται να υποβάλουν ό-
λα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 10
του παρόντος σε κάθε αρχή στα διοικητικά όρια της ο-
ποίας ανήκει η κάθε λαϊκή αγορά.

3. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών φέρει
την ονοµασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ
ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήµα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο ύ-
ψους 0,14 µ. και πλάτους 0,20 µ., χρώµα πράσινο και φέ-
ρει τα εξής στοιχεία:
α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ηµεροµηνία

έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία

ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον δε
πρόκειται για τα πρόσωπα του στοιχείου Β΄ της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, την επωνυµία και την έ-
δρα τους.
γ) Τον αριθµό µητρώου πωλητή µε ηλεκτρονική σήµαν-

ση.
δ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια

Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθµό ΑΜΚΑ του

δικαιούχου φυσικού προσώπου.
στ) Τη λαϊκή αγορά και τη συγκεκριµένη θέση εντός

αυτής στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος της άδει-
ας ανά ηµέρα, καθώς και κάθε µεταγενέστερη µεταβολή
των στοιχείων αυτών.
ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισµένη

από το φορέα που εκδίδει την άδεια.
η) Τα παραγόµενα προϊόντα και τις συνολικές ποσότη-

τες αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό
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διάστηµα για το οποίο η άδεια ισχύει, µε βάση τη βεβαί-
ωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 του παρό-
ντος νόµου.
θ) Τις προσκοµιζόµενες προς διάθεση ποσότητες προϊ-

όντων για κάθε συγκεκριµένη ηµέρα λειτουργίας της
λαϊκής αγοράς σύµφωνα µε τα σχετικά παραστατικά. Για
το σκοπό αυτόν φέρει τον αναγκαίο αριθµό φύλλων και
είναι δυνατή η προσθήκη νέων.
ι) Τον αριθµό καταχώρισης του παραγωγού στο Μη-

τρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.).
4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω-

νιστικότητας µπορεί να προστίθενται και άλλα προϊόντα
από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Με ό-
µοια απόφαση ρυθµίζονται οι τυχόν ειδικότερες προϋπο-
θέσεις διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων.

Άρθρο 10
Χορήγηση, ανανέωση και µεταβίβαση άδειας

παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

1. Για την απόκτηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊ-
κών αγορών από φυσικό πρόσωπο, υποβάλλεται υπεύθυ-
νη δήλωση-αίτηση στην Αρµόδια Αρχή του άρθρου 8 του
παρόντος νόµου, στην οποία δηλώνεται:
α) ότι ασχολείται προσωπικά µε την παραγωγή ή από

κοινού συµβάλλουν στην παραγωγή ο/η σύζυγος και
πρόσωπα που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι
τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού,
β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηµάτων, τη θέση

που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊό-
ντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής
που θα διαθέτει στις λαϊκές αγορές. Ειδικά, για τα πρό-
σωπα που από κοινού συµβάλλουν στην παραγωγή προϊ-
όντων µε τον κάτοχο της γεωργικής εκµετάλλευσης και
έχουν συγγένεια εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ
αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού, δηλώνεται ότι είναι
κάτοχοι παραγωγικής άδειας και αναφέρεται το ποσο-
στό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά
προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές,
γ) ότι σε περίπτωση µισθωµένων εκτάσεων καλλιέρ-

γειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερει-
ακής Ενότητας της µόνιµης κατοικίας του, ή σε όµορη
Περιφερειακή Ενότητα, εκτός εάν πρόκειται για όσπρια,
ρύζι ή ξηρούς καρπούς ή προϊόντα Προστατευόµενης Ο-
νοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευόµενης Γε-
ωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.),
δ) ότι είναι επαγγελµατίας αγρότης, όπως αυτός ορί-

ζεται, και είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/
2010,
ε) τον αριθµό Μητρώου του βιβλιαρίου του ΟΓΑ ή τον

αριθµό της βεβαίωσης του κλάδου της κύριας ασφάλισης
του ΟΓΑ,
στ) µέχρι τρεις (3) λαϊκές αγορές στις οποίες, κατά

σειρά προτίµησης, επιθυµεί να δραστηριοποιηθεί,
ζ) ότι θα δραστηριοποιείται σε µία λαϊκή αγορά ανά η-

µέρα και ότι δεν έχει υποβάλει αίτηση άδειας παραγω-
γού λαϊκών αγορών σε οποιονδήποτε άλλο φορέα χορή-
γησης αδειών παραγωγού λαϊκών αγορών.

2. Ο παραγωγός οφείλει να υποβάλει µαζί µε την αίτη-
σή του τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11,

η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµη-
νία έκδοσής της.

β) Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο
Ε1) του προηγούµενου έτους.
γ) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο

Ε9) µε όλες τις µεταβολές.
δ) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλµατος και βεβαίωση έ-

ναρξης ταµειακής µηχανής.
ε) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκ-

µεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/2010.
στ) Πιστοποιητικό υγείας, σύµφωνα µε τη µε αριθµό

Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση.
Τέλος, ο ενδιαφερόµενος κατά την κατάθεση της αίτη-

σης επιδεικνύει το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονοµικών
Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών (Έντυπο
Ε3) του προηγούµενου.

3. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισµέ-
νες οµάδες παραγωγών οφείλουν να υποβάλουν επιπλέ-
ον, µέσω των εκπροσώπων τους:
α) Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της

αναγνωρισµένης οµάδας παραγωγών και
β) Ονοµαστική κατάσταση των µελών της, θεωρηµένη

από τη Δ.Ο.Υ. της, έδρας, της στην οποία αναγράφονται
οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών.
γ) Βεβαίωση ότι τα πωλούµενα προϊόντα προέρχονται

από µέλη τους που δεν διαθέτουν άδεια παραγωγού πω-
λητή.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας ορίζονται αναλυτικά τα τυχόν επιπλέον δι-
καιολογητικά που απαιτούνται να προσκοµιστούν κατά
περίπτωση για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρό-
ντος άρθρου.

5. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει
για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριµε-
λούς Επιτροπής του άρθρου 11 για κάθε προϊόν, µε ελά-
χιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) µήνες και µέγιστο τους
δώδεκα (12) µήνες.

6. Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ανανε-
ώνεται, µία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε
φορά, για κάθε προϊόν. Κατά την ανανέωση της άδειας
λαµβάνονται υπόψη και αναγράφονται οι αδιάθετες πο-
σότητες προϊόντων, τα οποία συντηρούνται επί µακρόν,
µετά την περίοδο συγκοµιδής, χωρίς να υφίστανται ου-
σιώδεις αλλοιώσεις των ποιοτικών τους χαρακτηριστι-
κών που δεν εξαντλήθηκαν το προηγούµενο χρονικό
διάστηµα ισχύος της άδειας. Οι αδιάθετες ποσότητες
προκύπτουν µετά από αφαίρεση από τη συνολική αρχική
ποσότητα, που είχε δηλώσει ο παραγωγός ή ο εκπρόσω-
πος της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρι-
σµένης οµάδας παραγωγών, µε βάση τη βεβαίωση της
Τριµελούς Επιτροπής, κατά την έκδοση ή ανανέωση της
άδειας, των συνολικών ποσοτήτων, που τµηµατικά είχαν
διακινηθεί κατά το χρόνο ισχύος της άδειας, µε τα συνο-
δευτικά για τη διακίνηση των προϊόντων µέχρι το χώρο
της λαϊκής αγοράς.

7. Η άδεια, σε περίπτωση απώλειας, αντικαθίσταται
για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα ισχύος της, µε αίτηση
του παραγωγού ή του εκπροσώπου της Συνεταιριστικής
Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας παραγωγών.
Οι αδιάθετες ποσότητες υπολογίζονται και αναγράφο-
νται στην άδεια.

8. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας εί-
ναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων, µε προσκόµιση
της βεβαίωσης της Τριµελούς Επιτροπής.

9. Με απόφαση των Περιφερειακών Συµβουλίων των
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Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις
λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητροπο-
λιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε από-
φαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου για τις λαϊκές
αγορές της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται µία φορά µό-
νον η µεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην
σύζυγο, στα τέκνα και τα αδέλφια της άδειας παραγω-
γού, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για την απόκτηση

της άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, όπως
αυτές καθορίζονται στο παρόν άρθρο και προσκοµίζουν
όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά,
β) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, σε

έναν µόνο εκ των νοµίµων κληρονόµων, µε αντίστοιχη
παραίτηση των υπολοίπων, η οποία γίνεται εγγράφως
και φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δη-
µόσια αρχή,
γ) σε περίπτωση µόνιµης αναπηρίας του κατόχου σε

ποσοστό τουλάχιστον 67% µε την προσκόµιση σχετικών
βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονοµικές Επι-
τροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.).
Στις περιπτώσεις β΄ και γ΄ το εν λόγω δικαίωµα ασκεί-

ται µε αίτηση του δικαιούχου εντός αποκλειστικής προ-
θεσµίας έξι (6) µηνών από τη γέννηση του δικαιώµατος.
Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προθεσµίας, η ι-
σχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως. Ο νέος κάτοχος, το-
ποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές και στις ίδιες θέσεις
του προηγούµενου κατόχου.

Άρθρο 11
Τριµελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε

παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών

1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας συστήνονται Τριµελείς Επιτροπές για τη
χορήγηση βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών
αγορών, ορίζεται η σύνθεσή τους, καθορίζονται τα δικαι-
ολογητικά που απαιτείται να προσκοµιστούν ανάλογα µε
το είδος του προϊόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την οργάνωση και τη λειτουργία τους,
καθώς και το περιεχόµενο της βεβαίωσης.

2. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκρο-
τούνται στις περιφέρειες ή στις περιφερειακές ενότητες
της χώρας οι αντίστοιχες Τριµελείς Επιτροπές.

3. Έργο της Τριµελούς Επιτροπής είναι η έκδοση σε
κάθε ενδιαφερόµενο της σχετικής βεβαίωσης, στην ο-
ποία αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης
των καλλιεργειών, η θέση και η έκταση των κτηµάτων, η
προβλεπόµενη στρεµµατική και συνολική ποσότητα κατά
προϊόν και ποικιλία, καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς
αυτών, ιδιόκτητο ή µισθωµένο.

4. Στα µέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλονται
οδοιπορικά έξοδα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η
δαπάνη των οποίων βαρύνει τους προϋπολογισµούς των
οικείων Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων.

Άρθρο 12
Προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή

1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειού-
χου παραγωγού πωλητή µόνο από συγγενείς εξ αίµατος
µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου
βαθµού και από τον/τη σύζυγο, από αδυναµία προσέλευ-

σης του αδειούχου για λόγους υγείας, µε την υποβολή
στο φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερεί-
ται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγρά-
φων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δη-
λωµένο υπάλληλο.

2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου παραγωγού
για λόγους µητρότητας ή πατρότητας µόνο από συγγε-
νείς εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας
µέχρι δευτέρου βαθµού και από τον/τη σύζυγο, για χρο-
νικό διάστηµα που ορίζουν οι κείµενες περί προστασίας
της µητρότητας και πατρότητας διατάξεις.

3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης
και περιλαµβάνει:
α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του

προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας µε
σφραγίδα του φορέα που εξέδωσε ή ανανέωσε την ά-
δεια.
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδει-

ας, τον αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης αυτής.
γ) Το βαθµό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.
δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.).
ε) Το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης.
4. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα ο οποίος

και εκδίδει την απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης.
5. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν προσωρινά τον πα-

ραγωγό είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρη-
ση των όρων χρήσης της άδειας.

Άρθρο 13
Πρόσληψη υπαλλήλου από τον παραγωγό πωλητή

1. Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών µπορούν να
προσλαµβάνουν υπαλλήλους εφόσον προηγουµένως
προσκοµισθούν τα κατωτέρω δικαιολογητικά στους κατά
περίπτωση αρµόδιους φορείς που χορηγούν ή ανανεώ-
νουν την άδεια:
α) Αίτηση του παραγωγού, στην οποία αναγράφονται

τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ιδίου και του υπό
πρόσληψη υπαλλήλου, καθώς και ο αριθµός ΑΦΜ και
ΑΜΚΑ του τελευταίου.
β) Σύµβαση εργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων και

σε περίπτωση σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, η
τυχόν ανανέωσή της.
γ) Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου στον

Ο.Α.Ε.Δ..
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου στην οποία δη-

λώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελµα ή επαγγελµατική
δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή συγγενείς
εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι
δευτέρου βαθµού δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελµατική
ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές ή τις λαϊκές αγορές
προϊόντων βιολογικής γεωργίας της χώρας ή για υπαί-
θριο εµπόριο.
ε) Προκειµένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χω-

ρών, άδεια διαµονής και εργασίας που προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία και η τυχόν ανανέωσή της.

2. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου υπόκειται σε
έγκριση του οργάνου που χορήγησε την άδεια, µετά από
αίτηση του παραγωγού πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή
του και καταχωρούνται στην παραγωγική άδεια πωλητή
µετά από έλεγχο ακρίβειας των δηλούµενων στοιχείων.

3. Η απόφαση πρόσληψης, και κάθε άλλης µεταβολής
της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου κοινοποιείται από
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το αρµόδιο όργανο που χορήγησε την άδεια στο υποκα-
τάστηµα του ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας
του παραγωγού πωλητή.

4. Οι αγρεργάτες, που είναι ασφαλισµένοι στον Ο.Γ.Α.
και απασχολούνται παραλλήλως ως υπάλληλοι σε λαϊ-
κές αγορές από παραγωγούς αγροτικών προϊόντων, ε-
ξαιρούνται της ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Κατά την πρό-
σληψή τους, ο αδειούχος παραγωγός, προσκοµίζει µαζί
µε την αίτηση, εκτός από τα δικαιολογητικά της παρα-
γράφου 1 και βιβλιάριο Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κύριας ασφά-
λισης του Ο.Γ.Α. και υπεύθυνη δήλωση περί αποκλειστι-
κής απασχόλησης του αγρεργάτη τόσο στην καλλιέρ-
γεια των κτηµάτων όσο και στην πώληση των παραγοµέ-
νων προϊόντων στις λαϊκές αγορές.

5. Καθιερώνεται πλαστικοποιηµένη κάρτα κίτρινου
χρώµατος για τον υπάλληλο, την οποία φέρει σε εµφα-
νές σηµείο της ενδυµασίας του, όταν είναι στο χώρο λει-
τουργίας της λαϊκής αγοράς και στην οποία επικολλάται
πρόσφατη φωτογραφία του υπαλλήλου και αναγράφο-
νται το ονοµατεπώνυµο, η ηµεροµηνία πρόσληψης και
τα στοιχεία του εργοδότη - παραγωγού πωλητή λαϊκής
αγοράς.

Άρθρο 14
Άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που δεν είναι παραγωγός,
µπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊ-
κών αγορών, µετά από σχετική προκήρυξη, η οποία εκδί-
δεται από τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές
της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότη-
τας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, και από τα οικεία Δηµοτι-
κά Συµβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώ-
ρας και εγκρίνεται µε απόφαση του αντίστοιχου Περιφε-
ρειάρχη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα απαιτού-
µενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία δικαιούχων,
πλην των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 6 του παρόντος άρθρου, κάθε άλλη λεπτοµέρεια
απαραίτητη για την εφαρµογή του παρόντος και συγκρο-
τείται τριµελής επιτροπή για τη διενέργεια κλήρωσης α-
νά κατηγορία δικαιούχων, µε Πρόεδρο δικαστικό και µέ-
λη από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας και του οικείου
δήµου. Για την επιλογή του Προέδρου, εφαρµόζεται α-
ναλόγως η διαδικασία του άρθρου 5.

2. Η άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών είναι
προσωποπαγής, χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση
βιοποριστικού επαγγέλµατος, και µεταξύ αυτών κατά
προτεραιότητα µε βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα
που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα
µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και τυφλούς,

(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πο-
λύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε
τρία τέκνα,

(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπη-
ρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944
(Α΄ 82),

(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς α-
νήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που προστα-
τεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο
down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές ανα-
πηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογε-

νείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες,
(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες
Ροµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανι-
σµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα απε-

ξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό α-
πεξάρτηση.

3. Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται µε τη διαδικασία
της κλήρωσης της παραγράφου 1, στην οποία µετέχουν
όσοι έχουν υποβάλει αίτηση και είναι άνεργοι. Η ίδια
κλήρωση διενεργείται και όταν ο αριθµός των προσώπων
τα οποία έχουν προτεραιότητα, κατά κατηγορία, υπερ-
βαίνει τον αριθµό των αδειών που αναλογεί σε κάθε κα-
τηγορία προσώπων. Εάν ο αριθµός των αιτήσεων από α-
νέργους είναι µικρότερος από τον αριθµό των προς χο-
ρήγηση αδειών, οι επιπλέον άδειες χορηγούνται µόνο ύ-
στερα από νέα προκήρυξη και τήρηση της προβλεπόµε-
νης διαδικασίας.

4. Δεν δικαιούται άδειας ο πωλητής, ο οποίος µεταβι-
βάζει την άδειά του και ο πωλητής που αποχωρεί, λόγω
συνταξιοδότησης, γήρατος ή αναπηρίας. Επαγγελµατίας
πωλητής, ο οποίος µε αίτησή του παραιτείται της άδειάς
του, διαγράφεται οριστικά, µε απόφαση του Περιφερεια-
κού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής ή Κεντρικής
Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην
αρµοδιότητά τους ή των οικείων δηµοτικών συµβουλίων,
για τις λαϊκές αγορές των λοιπών περιφερειακών ενοτή-
των της χώρας, και δεν δικαιούται νέα άδεια.

5. Οι Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας
για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και της
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αντίστοιχα έ-
χουν δικαίωµα να µην εισπράττουν τις οικονοµικές υπο-
χρεώσεις των κατόχων επαγγελµατικής άδειας πωλη-
τών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν οι κάτοχοι
αυτοί δεν προσέρχονται, αδικαιολόγητα, στις λαϊκές α-
γορές αυτοπροσώπως για χρονικό διάστηµα τουλάχι-
στον δύο (2) µηνών και βεβαιώνεται τούτο µε εκθέσεις
των αρµόδιων υπαλλήλων.

6. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται
αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορη-
γήθηκε. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετη-
σίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας,
προς την αρµόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια:
α) Φορολογική ενηµερότητα.
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν

να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορή-
γησης της άδειας.
Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της ά-

δειας κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ο α-
δειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσι-
µων ηµερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περί-
πτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 31.

7. Για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας επαγγελµατία
πωλητή υποβάλλονται εντός της προβλεπόµενης προθε-
σµίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας

Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας του ασφαλι-

στικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σηµειώµατα φορολογικών

δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστη-
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µα TAXIS της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύµφωνα µε τη µε αριθµό

Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο

ενδιαφερόµενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλ-
λο επάγγελµα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί
λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστι-
κό φορέα,
ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του

δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην προκήρυ-
ξη.

8. Οι άδειες επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών
διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) κατηγορίες:
α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κοµµένων ανθέ-

ων,
β) βιολογικών νωπών, µεταποιηµένων και τυποποιηµέ-

νων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιηµένων σύµφωνα µε
τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήµα α-
ναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,
γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων

υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),
δ) κατεψυγµένων ειδών αλιείας-αλιευµάτων, λαχανι-

κών, σφολιάτας και παρασκευασµάτων ζύµης,
ε) ειδών κυλικείου (σύµφωνα µε τις ισχύουσες υγειο-

νοµικές διατάξεις),
στ) µέσων συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακού-

λες), εκµετάλλευση χηµικών τουαλετών,
ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισµών, φο µπιζού, λευκών ει-

δών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερµάτινων
ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),
η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλη-

σιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (µη ε-
δώδιµα),
θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκοµικής

(πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώµα), καλλωπιστικών
φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτι-
κών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αµπέλου). Ειδικά, η πώ-
ληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται µόνον από
τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει
ο ν. 1564/1985 (Α΄ 164), ως ισχύει, και των υπουργικών
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του,
ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιµα σε στερεά ή υγρή

µορφή, εδώδιµα, τυροκοµικά και αλλαντικά), χαρτιού α-
τοµικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών,
µελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιηµένου κοµµέ-
νου καφέ.

9. Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελµατικής άδειας επι-
τρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγο-
ρίες, και ειδικότερα ως εξής:
α) κατηγορίες α΄, β΄ και ι΄
β) κατηγορίες ε΄ και στ΄και
γ) κατηγορίες ζ΄, η΄ και θ΄.
Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται µόνο από τις κατηγο-

ρίες στ΄, ζ΄, η΄, θ΄ και ι΄, στις κατηγορίες α΄, β΄, γ΄, δ΄,
και ε΄.

10. Η άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών φέ-
ρει την ονοµασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήµα ορθογώνιο παραλληλό-
γραµµο ύψους 0,11 µ. και πλάτους 0,08 µ., χρώµα γαλά-
ζιο και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Το φορέα που εκδίδει την άδεια και την ηµεροµηνία

έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β) Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία

ταυτότητας και τη διεύθυνση κατοικίας του.
γ) Τον αριθµό µητρώου πωλητή µε ηλεκτρονική σήµαν-

ση.
δ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια

Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθµό ΑΜΚΑ του

δικαιούχου.
στ) Τη λαϊκή αγορά και τη συγκεκριµένη θέση εντός

αυτής στην οποία δραστηριοποιείται ο κάτοχος της άδει-
ας ανά ηµέρα, καθώς και κάθε µεταγενέστερη µεταβολή
των στοιχείων αυτών.
ζ) Φωτογραφία του φυσικού προσώπου σφραγισµένη

από το φορέα που εκδίδει την άδεια.
η) Τις κατηγορίες πωλούµενων προϊόντων.

Άρθρο 15
Μεταβίβαση άδειας επαγγελµατία 

πωλητή λαϊκών αγορών

1. Η άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών είναι
προσωποπαγής και αµεταβίβαστη. Κατ’ εξαίρεση, µε α-
πόφαση των Περιφερειακών Συµβουλίων της Περιφέρει-
ας Αττικής ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για
τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής ή της Μητρο-
πολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή µε α-
πόφαση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου για τις λαϊ-
κές αγορές της υπόλοιπης χώρας, επιτρέπεται µια φορά
µόνον η µεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας
στον/στη σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων τέκνων
µε ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωµα των λοιπών
και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για κατοχή άδει-
ας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών, που αποδει-
κνύονται µε την προσκόµιση των αντίστοιχων δικαιολο-
γητικών, στις εξής περιπτώσεις:

α) σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας και 
β) σε περίπτωση µόνιµης εφ’ όρου ζωής αναπηρίας

του κατόχου της άδειας σε ποσοστό 67% τουλάχιστον
µε την προσκόµιση σχετικών βεβαιώσεων που εκδίδο-
νται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές των Κέντρων Πι-
στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Επίσης, επιτρέπεται µία φορά η µεταβίβαση στα τέκνα

ή στον/στη σύζυγο ή στα αδέλφια ή σε υπάλληλο του α-
δειούχου πωλητή, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεδειγ-
µένα εργάζονται µαζί µε τον αδειούχο πωλητή τουλάχι-
στον για πέντε (5) χρόνια.

2. α) Η µεταβίβαση πραγµατοποιείται κατόπιν αιτήσε-
ως των δικαιούχων, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλει-
στικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη γέννηση του δι-
καιώµατος. Σε περίπτωση παρέλευσης της ως άνω προ-
θεσµίας η ισχύς της άδειας παύει αυτοδικαίως. Χρονική
αφετηρία για τη γέννηση του δικαιώµατος, για τις µεν
µεταβιβάσεις λόγω θανάτου νοείται η ηµεροµηνία θανά-
του, για τις δε περιπτώσεις αναπηρίας η ηµεροµηνία πι-
στοποίησής της.
β) Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που

δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτεραιό-
τητας γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του γνησί-
ου της υπογραφής από δηµόσια Αρχή. Η µεταβιβασθείσα
άδεια φέρει την ένδειξη «Η παρούσα άδεια δεν µεταβι-
βάζεται εκ νέου».
γ) Πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για

την κατοχή επαγγελµατικής άδειας, που αναφέρονται
στο άρθρο 14, απαιτείται επιπλέον σε περίπτωση θανά-
του, ληξιαρχική πράξη θανάτου και σε περίπτωση αναπη-
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ρίας, σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, βεβαίωση που εκδί-
δεται από τις Υγειονοµικές Επιτροπές των Κέντρων Πι-
στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) στην οποία ρητά θα α-
ναγράφεται ο προσδιορισµός της αναπηρίας ως µόνιµης
(εφ’ όρου ζωής).
δ) Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστη-

µα TAXIS της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συ-
στηµάτων.
ε) Πιστοποιητικό υγείας σύµφωνα µε τη µε αριθµό

Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία ο

ενδιαφερόµενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλ-
λο επάγγελµα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί
λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλι-
στικό φορέα.

Άρθρο 16
Πρόσληψη υπαλλήλου από επαγγελµατία πωλητή

1. Τα φυσικά πρόσωπα επαγγελµατίες πωλητές λαϊ-
κών αγορών µπορούν να προσλαµβάνουν υπαλλήλους,
εφόσον προηγουµένως προσκοµισθούν τα κατωτέρω δι-
καιολογητικά στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς
που χορηγούν ή ανανεώνουν την άδεια:
α) Αίτηση του επαγγελµατία στην οποία αναγράφονται

τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ιδίου και του υπό
πρόσληψη υπαλλήλου, καθώς και ο αριθµός ΑΦΜ και
ΑΜΚΑ του τελευταίου.
β) Σύµβαση εργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων και

σε περίπτωση σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου, η
τυχόν ανανέωσή της.
γ) Αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου στον

Ο.Α.Ε.Δ..
δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου στην οποία δη-

λώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελµα ή επαγγελµατική
δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγος ή συγγενείς
εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι
δευτέρου βαθµού δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελµατική
ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές ή τις λαϊκές αγορές
προϊόντων βιολογικής γεωργίας της xώρας ή για υπαί-
θριο εµπόριο.
ε) Προκειµένου για υπαλλήλους υπηκόους τρίτων χω-

ρών, άδεια διαµονής και εργασίας που προβλέπεται από
την κείµενη νοµοθεσία και η τυχόν ανανέωσή της.

2. Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου εγκρίνεται µε
απόφαση του οργάνου που χορήγησε την άδεια, µετά α-
πό αίτηση του επαγγελµατία πωλητή και υπεύθυνη δή-
λωσή του και καταχωρούνται στην άδεια επαγγελµατία
πωλητή µετά από έλεγχο ακρίβειας των δηλούµενων
στοιχείων.

3. Η απόφαση πρόσληψης και κάθε άλλης µεταβολής
της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου κοινοποιείται από
το αρµόδιο όργανο που χορήγησε την άδεια στο υποκα-
τάστηµα του ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας
του επαγγελµατία πωλητή.

4. Καθιερώνεται πλαστικοποιηµένη κάρτα κίτρινου
χρώµατος για τον υπάλληλο, την οποία φέρει σε εµφα-
νές σηµείο της ενδυµασίας του, όταν είναι στο χώρο λει-
τουργίας της λαϊκής αγοράς και στην οποία επικολλάται
πρόσφατη φωτογραφία του υπαλλήλου και αναγράφο-
νται το ονοµατεπώνυµο, η ηµεροµηνία πρόσληψης και
τα στοιχεία του εργοδότη- επαγγελµατία πωλητή λαϊκής
αγοράς.

Άρθρο 17
Όροι και προϋποθέσεις διάθεσης 

αγροτικών προϊόντων

Τα διατιθέµενα από τους πωλητές στις λαϊκές αγορές
προϊόντα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής
και ασφάλειας των τροφίµων, όπως ορίζονται κάθε φορά
στην κείµενη εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία, καθώς και
στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, στις διατάξεις της κεί-
µενης Κτηνιατρικής Νοµοθεσίας, στους Κανόνες Διακί-
νησης και Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονοµικές και λοιπές
διατάξεις. Ειδικότερα, για τα νωπά οπωροκηπευτικά ε-
φαρµόζεται η κοινή υπουργική απόφαση 257543/
31.7.2003 «Συµπληρωµατικά µέτρα εφαρµογής του Κα-
νονισµού (ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ σχετικά
µε τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών εµπορίας
που εφαρµόζονται στον τοµέα των νωπών οπωροκηπευ-
τικών» (Β΄ 1122). Τα είδη ζωικής προέλευσης, συµπερι-
λαµβανοµένων και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυο-
καλλιέργειας και τα κατεψυγµένα προϊόντα γενικώς,
πρέπει να διατηρούνται, να διακινούνται και να διατίθε-
νται από ειδικά διασκευασµένα οχήµατα αυτοκίνητα ή
ρυµουλκούµενα. Σε κάθε περίπτωση εφαρµόζεται και η
κοινή υπουργική απόφαση ΥΑ 15523/2006 (Β΄
1187/31.8.2006) ως ισχύει, και ο Οδηγός Υγιεινής για
τους πωλητές τροφίµων σε λαϊκές αγορές (κατά περί-
πτωση) του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
(Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων)

Άρθρο 18
Γενικές Διατάξεις

1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού εφαρµόζονται ει-
δικά για τις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων και ό-
που δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρµόζονται αναλογικά
οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ και των άρθρων 8 έως 13
και 17 του Κεφαλαίου Γ΄ του παρόντος για τα θέµατα
που ρυθµίζουν.

2. Οι Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων λειτουρ-
γούν διακριτά από τις άλλες λαϊκές αγορές.

Άρθρο 19
Άδεια παραγωγού πωλητή 

λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων

1. Στις λαϊκές αγορές του παρόντος κεφαλαίου δρα-
στηριοποιούνται αποκλειστικά και µόνον αδειούχοι φυσι-
κά πρόσωπα, καθώς και Συνεταιριστικές Οργανώσεις και
οι αναγνωρισµένες οµάδες παραγωγών αυτοτελώς, οι ο-
ποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται ως οµάδες βιοκαλ-
λιεργητών και πωλούν τα προϊόντα για λογαριασµό τους
και µε την επωνυµία τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα:
στον Κανονισµό (ΕΟΚ) 2092/91(L 198) του Συµβουλίου
«Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά
προϊόντα και είδη διατροφής», όπως έχει τροποποιηθεί,
στον Κανονισµό (ΕΚ) 834/2007 (L 189) του Συµβουλίου
«για τη βιολογική παραγωγή και επισήµανση των βιολο-
γικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισµού (Ε-
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ΟΚ) 2092/91», σε συνδυασµό µε τον Κανονισµό (ΕΚ)
889/2008 και στην υπ’ αριθµ.245090/31.1.2006 (Β΄ 157)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
«Καθορισµός συµπληρωµατικών Μέτρων για την εφαρ-
µογή του Κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συµ-
βουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωρ-
γικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωρ-
γικά προϊόντα και είδη διατροφής», όπως έχει τροποποι-
ηθεί και ισχύει.

2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι πρέπει να ασχολούνται προ-
σωπικά µε την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή µισθωµέ-
νης, µε την προϋπόθεση ότι είναι επαγγελµατίες αγρό-
τες, όπως ορίζεται, και είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε
το ν. 3874/2010.

3. Οι παραγωγικές άδειες για τις λαϊκές αγορές βιολο-
γικών προϊόντων διακρίνονται κατά το περιεχόµενό τους
ανάλογα µε τα παραγόµενα πιστοποιηµένα και µε επισή-
µανση διατιθέµενα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, ως
κατωτέρω:
α) Αβγών σφραγισµένων µε το διακριτικό αριθµό του

παραγωγού.
β) Ανθέων, φυτών, φυτάριων που προορίζονται προς

φύτευση για την παραγωγή φυτών.
γ) Οπωροκηπευτικών.
δ) Ελιών.
ε) Λαδιού τυποποιηµένου.
στ) Μελισσοκοµικών προϊόντων.
ζ) Ξηρών καρπών στη φυσική τους κατάσταση.
η) Οσπρίων (φασόλια, φακές κ.λπ.).
θ) Λοιπών αγροτικών προϊόντων στη φυσική τους κα-

τάσταση για τα οποία εφαρµόζονται οι εκάστοτε ρυθµί-
σεις της εθνικής ή ενωσιακής νοµοθεσίας κατά την πα-
ραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας (π.χ. εδώδιµων
φυτών-µανιταριών κ.λπ.).
ι) Παραδοσιακών πιστοποιηµένων οικοτεχνικών αγρο-

τικών προϊόντων συσκευασµένων - τυποποιηµένων και
µεταποιηµένων (π.χ. µαρµελάδες, κοµπόστες, γλυκά του
κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα
τοµάτας κ.λπ.), παρασκευασµένων από πιστοποιηµένες
πρώτες ύλες πρωτογενούς βιολογικής παραγωγής του ι-
δίου του παραγωγού πιστοποιηµένα και στη διαδικασία
παρασκευής τους και βοτάνων-αρτυµάτων, που δεν έ-
χουν υποστεί βιοµηχανική επεξεργασία.
ια) Πουλερικών νωπών.
Τα ανωτέρω προϊόντα, για να διατεθούν στις λαϊκές α-

γορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, πρέπει να πλη-
ρούν τις διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νοµοθε-
σίας όσον αφορά το βιολογικό τρόπο παραγωγής επισή-
µανσης και διάθεσης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Οι άδειες παραγωγού πωλητή για Λαϊκές Αγορές
Βιολογικών Προϊόντων χορηγούνται για µεν τις Λαϊκές
Αγορές Βιολογικών Προϊόντων Αττικής και Θεσσαλονί-
κης από τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών
Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα, για δε τις
Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων της υπόλοιπης
χώρας, από τα Δηµοτικά Συµβούλια στην περιφέρεια των
οποίων λειτουργεί η Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊό-
ντων.

5. Οι Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων οργανώ-
νονται και λειτουργούν όπως οι λοιπές λαϊκές αγορές,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και αποκλειστι-
κά µε βάση το σχέδιο προτύπου ΕΛΟΤ 1428 «Αγορές
βιοκαλλιεργητών-Απαιτήσεις λειτουργίας».

6. Καθιερώνεται ειδικός τύπος άδειας για Λαϊκές Αγο-
ρές Βιολογικών Προϊόντων µε την ονοµασία «ΑΔΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΑΣ», πράσινου ανοικτού χρώµατος, σχήµατος ορ-
θογωνίου παραλληλογράµµου, ύψους 0,14 µ. και πλά-
τους 0,20 µ. την οποία κάθε κάτοχος φέρει υποχρεωτικά
και στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 3 του άρθρου 9.

7. Οι αδειούχοι οφείλουν κατά την πώληση των προϊό-
ντων να:
α) αναρτούν σε εµφανές σηµείο της θέσης τους (πά-

γκο) το πιστοποιητικό του Οργανισµού Ελέγχου και Πι-
στοποίησης (ΟΕ&Π), µε τον κωδικό και το όνοµα του κα-
τόχου,
β) τοποθετούν ανάλογα µε τη φύση του κάθε προϊό-

ντος πινακίδα µε τις ενδείξεις κατά σειρά:
- Ονοµασία προϊόντος
- Ποικιλία και ποιότητα
- Προέλευση
- Τιµή πώλησης ανά µονάδα µέτρησης και τις κατά πε-

ρίπτωση ενδείξεις «προϊόν βιολογικής γεωργίας» ή
«προϊόν βιολογική γεωργίας σε µεταβατικό στάδιο».

Άρθρο 20
Διαδικασία χορήγησης αδειών

1. Ο ενδιαφερόµενος για την απόκτηση παραγωγικής
άδειας Λαϊκής Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων υποβάλ-
λει αίτηση στον αρµόδιο φορέα έκδοσης της άδειας
στην οποία δηλώνεται:
α) ότι ασχολείται προσωπικά µε την παραγωγή ή από

κοινού συµβάλλουν στην παραγωγή ο/η σύζυγος και
πρόσωπα που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίµατος µέχρι
τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού,
β) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτηµάτων, τη θέση

που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊό-
ντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγωγής
που θα διαθέτει στις λαϊκές αγορές. Ειδικά για τα πρό-
σωπα που από κοινού συµβάλλουν στην παραγωγή προϊ-
όντων µε τον κάτοχο της γεωργικής εκµετάλλευσης και
έχουν συγγένεια εξ αίµατος µέχρι τρίτου βαθµού ή εξ
αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού, δηλώνεται ότι είναι
κάτοχοι παραγωγικής άδειας και αναφέρεται το ποσο-
στό της συνολικής παραγωγής που καθένας χωριστά
προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές αγορές,
γ) ότι σε περίπτωση µισθωµένων εκτάσεων καλλιέρ-

γειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Περιφερει-
ακή Ενότητας της µόνιµης κατοικίας του,
δ) ότι είναι επαγγελµατίας αγρότης, όπως αυτός ορί-

ζεται, και είναι εγγεγραµµένος στο Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων, σύµφωνα µε το ν. 3874/
2010.

2. Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί µαζί µε την αίτησή
τους οφείλουν να υποβάλουν:
α) Βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11

του παρόντος νόµου, η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ηµε-
ρών από την ηµεροµηνία έκδοσής της.
β) Αντίγραφο του βιβλιαρίου του Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση

κλάδου κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α..
γ) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) για
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τα εισοδήµατα του/ης ενδιαφερόµενου/ης, συνοδευόµε-
νη µε την απόδειξη καταβολής του αναλογούντος φό-
ρου.
δ) Αντίγραφο Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονοµικών

Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών ( Έντυπο
Ε3) των δύο προηγουµένων ετών. 
ε) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων ( Έντυπο

Ε9) µε όλες τις µεταβολές.
στ) Αποδεικτικά στοιχεία τήρησης της κείµενης εθνι-

κής και ενωσιακής νοµοθεσίας για το βιολογικό τρόπο
παραγωγής.
ζ) Έγγραφο πιστοποίησης για τα προσκοµιζόµενα

προς πώληση βιολογικά προϊόντα που είναι σύµφωνο µε
τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και ενωσιακής νοµο-
θεσίας.
η) Τον αριθµό καταχώρισης του παραγωγού στο Μη-

τρώο Εµπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.).» 
3. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισµέ-

νες οµάδες παραγωγών Προϊόντων Βιολογικής Γεωρ-
γίας, ως νοµικά πρόσωπα, µαζί µε την αίτησή τους οφεί-
λουν επιπλέον να υποβάλουν:
α) Βεβαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11

του παρόντος νόµου η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ηµε-
ρών, από την ηµεροµηνία έκδοσής της.
β) Αποδεικτικά στοιχεία τήρησης της κείµενης εθνικής

και ενωσιακής νοµοθεσίας και το έγγραφο πιστοποίησης
για τα προσκοµιζόµενα προς πώληση βιολογικά προϊό-
ντα που είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της κείµενης ε-
θνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας. 
γ) Καταστατικό της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της

αναγνωρισµένης οµάδας παραγωγών.
δ) Αντίγραφο του Μητρώου των µελών της, θεωρηµέ-

νο από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. της έδρας του.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της Συ-

νεταιριστικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµά-
δας των παραγωγών στην οποία αναφέρεται ότι η Συνε-
ταιρική Οργάνωση ή η αναγνωρισµένη οµάδα των παρα-
γωγών έχει ενταχθεί, ως νοµικό πρόσωπο, στο σύστηµα
ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο τρό-
πος διάθεσης της συνολικής παραγωγής της Συνεταιρι-
στικής Οργάνωσης ή της αναγνωρισµένης οµάδας των
παραγωγών, καθώς και το ύψος αυτής που θα διατεθεί
στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων.

4. Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο λαµβάνει µία µόνο
άδεια πωλητή λαϊκών αγορών βιολογικών προϊόντων και
δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊό-
ντα. Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισµένη ο-
µάδα παραγωγών λαµβάνει µία µόνο άδεια ανά δέκα (10)
παραγωγούς και µέχρι δεκαπέντε (15) άδειες και δύνα-
ται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα.

5. Η άδεια ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βε-
βαίωση της Τριµελούς Επιτροπής του άρθρου 11 για κά-
θε προϊόν, µε ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δυο (2) µήνες
και µέγιστο τους δώδεκα (12) µήνες.

6. Προκειµένου η Τριµελής Επιτροπή να αποφανθεί για
την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης, ο ενδιαφερόµενος
υποβάλλει τη σχετική αίτησή του στην αρµόδια υπηρεσία
του φορέα έκδοσης της άδειας, συνοδευµένη από τα κα-
τωτέρω δικαιολογητικά:
α) Το έντυπο γνωστοποίησης παραγωγού που είναι

σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της κείµενης εθνικής και ε-
νωσιακής νοµοθεσίας.
β) Αποδεικτικά στοιχεία τήρησης της κείµενης εθνικής

και ενωσιακής νοµοθεσίας και το έγγραφο πιστοποίησης

για τα προσκοµιζόµενα προς πώληση βιολογικά προϊό-
ντα που είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της κείµενης ε-
θνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας.
γ) Αντίγραφο συµβολαιογραφικής πράξης ή µισθωτηρί-

ου συµβολαίου για µισθωµένα κτήµατα, ως κάτωθι:
Για µονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή µικρότερης

διάρκειας, ή πολυετείς καλλιέργειες, το θεωρηµένο από
τη Δ.Ο.Υ. µισθωτήριο συµβόλαιο δεν πρέπει να έχει
διάρκεια µικρότερη των τριών (3) ετών και να έχει συνο-
µολογηθεί τουλάχιστον τρία (3) έτη πριν από την πρώτη
συγκοµιδή των προϊόντων ή κατά το τελευταίο έτος πριν
τη συγκοµιδή µε την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η προ-
βλεπόµενη στην εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία περίο-
δος µετατροπής.
δ) Δήλωση ότι σε περίπτωση µισθωµένων εκτάσεων

καλλιέργειας, αυτές βρίσκονται εντός των ορίων της Πε-
ριφερειακής Ενότητας της µόνιµης κατοικίας του ή σε ό-
µορη Περιφερειακή Ενότητα εκτός εάν πρόκειται για ό-
σπρια, ρύζι, ή ξηρούς καρπούς ή προϊόντα Προστατευό-
µενης Ονοµασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.) ή Προστατευό-
µενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π.Γ.Ε.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ

Άρθρο 21
Κατάργηση των νοµικών προσώπου δηµοσίου δικαίου

«Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αττικής» 
και «Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» 

και µεταφορά των αρµοδιοτήτων τους

1.α. Το Ν.Π.Δ.Δ . «Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αττι-
κής» ο οποίος συστάθηκε µε τον α.ν.1470/1938 (Α΄428),
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 3 του
ν. 3190/2003 (Α΄249) και το ν. 4071/2012 (Α΄85), καθώς
και το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλο-
νίκης», ο οποίος συστάθηκε µε το άρθρο 8α του
ν.2323/1995 (Α΄145) καταργούνται την 31η Οκτωβρίου
2014.
β. Οι αρµοδιότητες των ανωτέρω οργανισµών στο

πλαίσιο των σκοπών τους, κατά τα άρθρα 7στ και 8α α-
ντίστοιχα του ν. 2323/1995 και τη λοιπή κείµενη νοµοθε-
σία, από την ως άνω ηµεροµηνία κατάργησης των οργα-
νισµών µεταφέρονται αυτοδικαίως στην Περιφέρεια Ατ-
τικής για τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αττικής και
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τον Οργανι-
σµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
γ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από

πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται το αργότερο µέχρι
31.10.2014 µετά από γνώµη των οικείων Περιφερειακών
Συµβουλίων, ρυθµίζεται ο τρόπος άσκησης των µεταφε-
ρόµενων αρµοδιοτήτων των ως άνω Οργανισµών και κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την αποτελεσµατική ενά-
σκηση του µεταφερόµενου αντικειµένου καθενός εξ αυ-
τών.

2.α. Οι πόροι, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύ-
σεως έννοµες σχέσεις των ως άνω καταργούµενων ορ-
γανισµών, που υφίστανται κατά την κατάργησή τους, µε-
ταφέρονται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, οι οποίες υπει-
σέρχονται σε αυτές ως καθολικοί διάδοχοι και συνεχί-
ζουν τις εκκρεµείς δίκες, χωρίς να επέρχεται βίαιη δια-
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κοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη
διατύπωση για τη συνέχισή τους.
β. Έργα, δράσεις και προγράµµατα, συγχρηµατοδο-

τούµενα ή χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση ή άλλους Διεθνείς Οργανισµούς ή εθνικούς πόρους,
τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τα κα-
ταργούµενα νοµικά πρόσωπα, καθώς και εκκρεµείς δια-
δικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης συµβάσεων έργων,
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που σχετίζονται µε
τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες από την κατάργηση
των Οργανισµών συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από
την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας κατά περίπτωση.
γ. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα ε-

πί της ακίνητης περιουσίας των Οργανισµών περιέρχο-
νται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύ-
που, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στην
Περιφέρεια Αττικής και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακε-
δονίας κατά περίπτωση, µε την επιφύλαξη των διατάξε-
ων περί δωρεών, κληρονοµιών και κληροδοσιών, καθώς
και των διατυπώσεων που απαιτούνται από τις σχετικές
διατάξεις για τους εµπράγµατους δικαιούχους κτηµατο-
λογικών εγγραφών. Για την παραπάνω µεταβίβαση δεν
οφείλεται φόρος, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δηµοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου. Η αποκλειστική χρήση, αξιοποίη-
ση, εκµετάλλευση και διαχείρισή τους και όλες εν γένει
οι εξουσίες των εν λόγω δικαιωµάτων ανήκουν αντίστοι-
χα στην ως άνω Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν στο εξής και την ευθύ-
νη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του υπάρχοντος
αρχείου σχετικά µε τα εν λόγω δικαιώµατα, το οποίο θα
παραδοθεί κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3
του παρόντος άρθρου.
δ. Η κινητή περιουσία των Οργανισµών περιέρχεται

αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου,
πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα στην Περι-
φέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας αντιστοίχως µε την επιφύλαξη των διατυπώσεων
που απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις για τους δι-
καιούχους τραπεζικών λογαριασµών.

3. α. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός
ενός (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, συ-
γκροτείται τριµελής επιτροπή από υπαλλήλους του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του αντί-
στοιχου Οργανισµού και της Περιφέρειας Αττικής ή της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα για την
καταγραφή: α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υπο-
χρεώσεων των Οργανισµών, β) της κατάστασης πάσης
φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και γ) της α-
πογραφής των κινητών και ακινήτων, τα οποία κατά τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυ-
ριότητα της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση, δ) των εκκρεµών
δικαστικών διαφορών. Οι αποφάσεις αυτές - µετά την έ-
γκρισή τους κατά το εδάφιο β΄ της παρούσης παραγρά-
φου - µαζί µε τα σε αυτές αναφερόµενα στοιχεία και
πράγµατα παραδίδονται µέχρι τις 31.10.2014 µε σχετικό
πρωτόκολλο στα αρµόδια για την παραλαβή όργανα της
Περιφέρειας Αττικής και Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας αντίστοιχα.
β. Η έκθεση καταγραφής-απογραφής εγκρίνεται µε

κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας και Εσωτερικών πριν τις 31.10.2014. Στην πε-

ρίπτωση που η έκθεση καταγραφής – απογραφής περιέ-
χει ακίνητα αυτή αποτελεί τίτλο µεταγραφής και εγγρά-
φεται στο αρµόδιο κτηµατολογικό γραφείο.
γ. Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογα-

ριασµών των καταργούµενων Οργανισµών, καθώς και το
τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης,
µεταφέρονται, µέσα σε δύο (2) µήνες από την κατάργη-
ση των Οργανισµών, µε εντολή του Υπουργού Εσωτερι-
κών, σε λογαριασµό της Περιφέρειας Αττικής και της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αποτελούν πόρους
αυτών.

4. α. Το µόνιµο προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούµενων Οργανι-
σµών καθίσταται αυτοδίκαια από 1.11.2014 προσωπικό
της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας αντίστοιχα. Με διαπιστωτική πράξη που εκ-
δίδεται από τον Περιφερειάρχη Αττικής και τον Περιφε-
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα το προσωπι-
κό κατατάσσεται σε κενές οργανικές θέσεις των αντί-
στοιχων Διευθύνσεων των Περιφερειών που θα έχουν
συσταθεί έως την 31η Οκτωβρίου 2014 µε το προεδρικό
διάταγµα που αναφέρεται στην παράγραφο 1γ του πα-
ρόντος, ή σε περίπτωση ελλείψεως τέτοιων θέσεων, σε
αντίστοιχες συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, της
αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας µε τα τυ-
πικά τους προσόντα. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ι-
διωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου των Οργανισµών
που καταργούνται, καθώς και οι απασχολούµενοι σε αυ-
τούς στο πλαίσιο σύµβασης µίσθωσης έργου, µεταφέρο-
νται αυτοδίκαια στην Περιφέρεια Αττικής και την Περι-
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά περίπτωση για την
υπόλοιπη διάρκεια της σύµβασής τους.
β. Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του

µεταφερόµενου προσωπικού διέπεται από το άρθρο 4
του ν. 3513/2006. Οι διατάξεις του ν. 4153/1961 (Α΄45),
όπως ισχύουν, και όλες οι σχετικές υπουργικές αποφά-
σεις διατηρούνται σε ισχύ. Όπου γίνεται αναφορά στο
«Ταµείο Λαϊκών Αγορών» νοείται η Περιφέρεια Αττικής
και όπου προβλέπεται απόφαση του Διοικητικού Συµβου-
λίου και έγκριση από τον Υπουργό Εµπορίου, νοούνται
τα αντίστοιχα όργανα της Περιφέρειας. Τυχόν επιπλέον
τακτικές αποδοχές, καθώς και τα πάσης φύσεως επιδό-
µατα ή άλλες παροχές, τα οποία καταβάλλονται στο εν
λόγω προσωπικό έως την κατάργηση των ως άνω οργα-
νισµών, καταργούνται.
γ. Μεταφέρεται, αυτοδικαίως, από 1.11.2014 στις Πε-

ριφέρειες, το σύνολο των δικηγόρων, µε σχέση έµµισθης
εντολής, οι οποίοι έχουν προσληφθεί σύµφωνα µε το άρ-
θρο 11 του ν. 1649/1986 (Α΄149) και οι οποίοι υπηρετούν,
ήδη, µε σχέση έµµισθης εντολής στους καταργούµενους
Οργανισµούς. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική δια-
πιστωτική πράξη του κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης
η οποία δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
δ. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του µεταφερόµενου

προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευ-
σης, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε ως χρόνος
υπηρεσίας, αναγνωρίζονται αντίστοιχα κατά τα οριζόµε-
να στο ν. 4024/2011.
ε. Παύουν αυτοδικαίως στις 31.10.2014: i) οι αποσπά-

σεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών
και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί
στους καταργούµενους φορείς, και το προσωπικό αυτό
επανέρχεται στην υπηρεσία ή τον φορέα της οργανικής
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του θέσης. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτική
πράξη του αρµόδιου για την απόσπαση οργάνου, ii) οι α-
ποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων
που καταργούνται, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρε-
τεί σε άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέρω προσω-
πικό υπάγεται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, ρυθµί-
σεις για το προσωπικό των φορέων που καταργούνται,
όπως προβλέπεται στο παρόν.
στ. Λήγει αυτοδικαίως και αζηµίως για το Ελληνικό

Δηµόσιο την 31η.10.2014 η θητεία του Προέδρου και των
µελών των οργάνων διοίκησης των φορέων που καταρ-
γούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Άρθρο 22
Γενικές ρυθµίσεις

1. Άδεια άσκησης δραστηριότητας πωλητή υπαίθριου
στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου δικαιούνται φυσικά πρό-
σωπα τα οποία είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια,
ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια ά-
σκησης βιοποριστικού επαγγέλµατος. Η άδεια αυτή χο-
ρηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και µε βάση κοινω-
νικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις ακόλουθες
κατηγορίες:

(α) µέχρι ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%), σε άτοµα
µε αναπηρία τουλάχιστον πενήντα (50%) και σε τυ-
φλούς,

(β) µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), σε πο-
λύτεκνους και τα τέκνα αυτών, καθώς και σε γονείς µε
τρία τέκνα,

(γ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε ανάπη-
ρους και θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944
(Α΄ 82),

(δ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε γονείς α-
νήλικων τέκνων µε αναπηρία και σε γονείς που προστα-
τεύουν άτοµα µε νοητική αναπηρία, αυτισµό, σύνδροµο
down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές ανα-
πηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,

(ε) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), σε οµογε-
νείς Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλιννοστούντες,

(στ) µέχρι ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) σε Έλληνες
Pοµά που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των οργανι-
σµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,

(ζ) µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) σε άτοµα α-
πεξαρτηµένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτοµα υπό
απεξάρτηση.

2. Στην περίπτωση που αποµένουν αδιάθετες άδειες,
αυτές χορηγούνται µε κλήρωση µεταξύ αυτών που έ-
χουν υποβάλει αίτηση. Επίσης, κλήρωση διενεργείται και
για τον καθορισµό κάθε συγκεκριµένης θέσης όπου πρό-
κειται να εγκατασταθεί ο κάθε κάτοχος της άδειας άσκη-
σης υπαίθριου στάσιµου ή πλανόδιου εµπορίου. Αν δεν
εξαντλείται ο αριθµός των προς διάθεση αδειών, οι άδει-
ες που µένουν αδιάθετες χορηγούνται µε κλήρωση κατά
το επόµενο έτος. Αν ο αριθµός των αιτήσεων που συγκε-
ντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόµου είναι µικρότερος
από τον αριθµό των προς διάθεση αδειών, γίνονται δε-
κτές όλες οι αιτήσεις και διενεργείται κλήρωση µόνο για
τη συγκεκριµένη θέση που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια. Η
κλήρωση διενεργείται δηµόσια µια φορά κάθε χρόνο. Με
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη µετά από πρόταση

του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου, καθορίζεται ο τόπος,
ο χρόνος, η διαδικασία της κλήρωσης της προηγούµενης
παραγράφου και η συγκρότηση τριµελών επιτροπών διε-
νέργειας της κλήρωσης, οι οποίες αποτελούνται από τον
Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Πε-
ριφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο µέλη
που επιλέγονται από τον Περιφερειάρχη.

3. Ο αριθµός των αδειών άσκησης υπαίθριου εµπορίου,
καθώς και το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλ-
λόµενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται µε α-
πόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από πρόταση
του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου.

4. Οι µεν άδειες άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορί-
ου χορηγούνται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου
του οικείου Δήµου, οι δε άδειες άσκησης υπαίθριου πλα-
νόδιου εµπορίου χορηγούνται µε απόφαση του οικείου
Περιφερειακού Συµβουλίου και ισχύουν εντός της οικεί-
ας Περιφέρειας. Οι άδειες άσκησης υπαίθριου εµπορίου
είναι προσωποπαγείς και αµεταβίβαστες και αντιστοιχεί
µία άδεια για κάθε φυσικό πρόσωπο.

5. Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται
αυτοδικαίως µόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίο χορη-
γήθηκε. Για το σκοπό αυτόν ο αδειούχος καταθέτει ετη-
σίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας,
προς την αρµόδια αρχή που την εξέδωσε:
α) Φορολογική ενηµερότητα.
β) Ασφαλιστική ενηµερότητα.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν

να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορή-
γησης της άδειας.
Σε περίπτωση που εκλείψει ο λόγος χορήγησης της ά-

δειας κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο α-
δειούχος οφείλει να το δηλώσει εντός δέκα (10) εργάσι-
µων ηµερών στην αρχή που εξέδωσε την άδεια. Σε περί-
πτωση παράλειψης, υπέχει την ποινική ευθύνη της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 31.

6. Απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πω-
λητές των ειδών τους κατά τις ηµέρες και ώρες που τα
αντίστοιχα καταστήµατα οµοειδών ειδών παραµένουν
κλειστά, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατά-
ξεις. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις εµποροπανη-
γύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωµένες αγορές και για
τις κινητές καντίνες.

Άρθρο 23
Άδεια υπαιθρίου εµπορίου

1. Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εµπορίου, ο
ενδιαφερόµενος υποβάλλει στην αρµόδια αρχή αίτηση
υπό την µορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει
ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού,
άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλ-
µατος. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερό-
µενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες µε τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι είναι
άνεργος και ανήκει σε µία από τις κατηγορίες της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 22. Επιπλέον, ο ενδιαφερόµενος
καταθέτει στην αρµόδια Υπηρεσία:
α) βεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρε-

σίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης- άσκησης
επιτηδεύµατος, σύµφωνα µε τους νόµους 4045/1960 (Α΄
47) και 1642/1986 (Α΄ 125),
β) πιστοποιητικό του αρµόδιου ασφαλιστικού φορέα

για την εγγραφή σε αυτόν,
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γ) βεβαίωση της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας α-
πό την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόµενος τηρεί τις
προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονοµικής νοµοθεσίας,
εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων- ποτών,
δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.
Ο ενδιαφερόµενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυ-

κλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφε-
ροµένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το ό-
χηµα που τυχόν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την ά-
σκηση της αιτούµενης δραστηριότητας και βιβλιάριο υ-
γείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίµων – ποτών.

2. Καθιερώνεται ειδική άδεια µε την ονοµασία «ΑΔΕΙΑ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία έχει σχήµα
ορθογωνίου παραλληλόγραµµου, ύψους 0,30 µ. και πλά-
τους 0,20 µ. και χρώµα λευκό και φέρει τα εξής στοιχεία:
α) Τον αριθµό άδειας και την ηµεροµηνία έκδοσής της.
β) Τα στοιχεία της ταυτότητας του πωλητή, καθώς και

τυχόν στοιχεία άδειας παραµονής και αριθµός δηµοτο-
λογίου.
γ) Τον αριθµό φορολογικού µητρώου και την αρµόδια

Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία στην οποία υπάγεται ο
πωλητής.
δ) Τον αριθµό µητρώου και τον ασφαλιστικό φορέα

στον οποίον υπάγεται ο πωλητής.
στ) Το συγκεκριµένο χώρο εγκατάστασής του και την

έκταση αυτού, εφόσον πρόκειται για στάσιµο εµπόριο.
ζ) Τα συγκεκριµένα είδη ή υπηρεσίες που αποτελούν

το αντικείµενο της δραστηριότητας του πωλητή, το συ-
γκεκριµένο είδος εξοπλισµού, καθώς και τον αριθµό κυ-
κλοφορίας του οχήµατος που τυχόν χρησιµοποιεί.
η) Φωτογραφία του δικαιούχου και σφραγίδα του φο-

ρέα που εκδίδει την άδεια πάνω σε αυτή. Σε περίπτωση
µόνιµης αναπλήρωσης η άδεια φέρει µόνο τη φωτογρα-
φία του προσώπου που αναπληρώνει µόνιµα τον δικαιού-
χο.
θ) Ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της διάρκειάς της.
2. Το πρωτότυπο της ειδικής άδειας άσκησης υπαίθρι-

ου (πλανοδίου ή στάσιµου) εµπορίου και η βεβαίωση του
παρόντος νόµου σε περίπτωση προσωρινής αναπλήρω-
σης, αναρτώνται σε εµφανές σηµείο του χώρου ή του εν
γένει εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την άσκηση
της δραστηριότητας.

Άρθρο 24
Αναπλήρωση πωλητή υπαίθριου εµπορίου

1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειού-
χου πωλητή υπαίθριου εµπορίου µόνο από συγγενείς εξ
αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέχρι
δεύτερου βαθµού και από τον/την σύζυγο, από αδυναµία
προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, µε την
υποβολή στον φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απα-
ραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειού-
χος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω
παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του
από δηλωµένο υπάλληλο.

2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου πωλητή για
λόγους µητρότητας ή πατρότητας µόνο από συγγενείς
εξ αίµατος µέχρι και τρίτου βαθµού ή εξ αγχιστείας µέ-
χρι δευτέρου βαθµού και από τον/την σύζυγο, για χρονι-
κό διάστηµα που ορίζουν οι κείµενες περί προστασίας
της µητρότητας και πατρότητας διατάξεις.

3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης
και περιλαµβάνει:

α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του
προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας µε
σφραγίδα του φορέα πού εξέδωσε ή ανανέωσε την ά-
δεια.
β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδει-

ας, τον αριθµό και την ηµεροµηνία έκδοσης αυτής.
γ) Το βαθµό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.
δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.).
ε) Το χρονικό διάστηµα της αναπλήρωσης.
4. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα έκδοσης

της άδειας ο οποίος και εκδίδει την απόφαση προσωρι-
νής αναπλήρωσης.

5. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν τον πωλητή είναι
αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση των όρων
χρήσης της άδειας.

Άρθρο 25
Υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο

1. Προϋπόθεση για την άσκηση της δραστηριότητας υ-
παιθρίου πλανοδίου εµπορίου είναι να έχει πραγµατο-
ποιηθεί δήλωση έναρξης του επιτηδεύµατος του γυρο-
λόγου ή άλλης εµπορικής δραστηριότητας.

2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εµπορίου: (α)
πλησίον καταστηµάτων που διαθέτουν οµοειδή είδη και
(β) σε δήµους µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων
(3.000) κατοίκων.

3. Όποιος ασκεί υπαίθριο πλανόδιο εµπόριο επιτρέπε-
ται να παραµένει στάσιµος µόνο κατά τη διάρκεια της
συναλλαγής.

Άρθρο 26
Ειδικότερα θέµατα υπαιθρίου στάσιµου εµπορίου

1. Για τη συµµετοχή σε εµποροπανηγύρεις που διενερ-
γούνται µε την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών ε-
ορτών, σε παραδοσιακές εµποροπανηγύρεις και ζωοπα-
νηγύρεις που τελούνται µία φορά το χρόνο, σε πασχαλι-
νές και σε χριστουγεννιάτικες αγορές, απαιτείται άδεια.
Η ισχύς των αδειών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει για
τις εµποροπανηγύρεις των θρησκευτικών ή επετειακών
εορτών τις πέντε (5) συναπτές ηµέρες, για τις παραδο-
σιακές εµποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τε-
λούνται µία φορά το χρόνο τις επτά (7) συναπτές ηµέ-
ρες, για τις πασχαλινές αγορές τις δέκα (10) συναπτές
ηµέρες και για τις χριστουγεννιάτικες αγορές τις δεκα-
πέντε (15) συναπτές ηµέρες. Η άδεια χορηγείται µε από-
φαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, το οποίο αποφαίνεται
και για τη διάρκεια ισχύος της εντός των ορίων του
προηγούµενου εδαφίου.

2. Στην έννοια του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου περι-
λαµβάνεται και η παροχή πρόχειρων γευµάτων στους
διερχόµενους που παρασκευάζονται επί τόπου είτε ε-
ντός αυτοκινούµενων ή ρυµουλκούµενων οχηµάτων (κα-
ντίνες) που σταθµεύουν σε συγκεκριµένη θέση και για
χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια είτε σε φορητές ε-
γκαταστάσεις έψησης.

3. Το υπαίθριο στάσιµο εµπόριο διεξάγεται σε πλατεί-
ες ή άλλους ανεξάρτητους, υπαίθριους, ελεύθερους, ι-
διωτικούς, δηµόσιους, δηµοτικούς ή εκκλησιαστικούς
χώρους. Το Δηµόσιο, οι δήµοι και οι εκκλησιαστικές αρ-
χές δεν επιτρέπεται να εκµισθώνουν ή να παραχωρούν
κατά χρήση χώρους που προορίζονται για τη λειτουργία
του υπαίθριου στάσιµου εµπορίου σε πρόσωπα που δεν
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κατέχουν τη σχετική ειδική άδεια.
4. Οι άδειες που εκδίδονται για το υπαίθριο στάσιµο ε-

µπόριο της παραγράφου 1 έχουν ισχύ όση και η διάρκεια
της δραστηριότητας για την οποία εκδόθηκαν.

5. Στο υπαίθριο στάσιµο εµπόριο επιτρέπεται και η πώ-
ληση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 9 του παρόντος τηρουµένου του άρθρου
17 του παρόντος.

6. Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών δεν δύ-
νανται να συµµετέχουν στις δραστηριότητες της παρα-
γράφου 1 του παρόντος.

7. Μετά από πρόταση της Εθνικής Οµοσπονδίας Τυ-
φλών στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας, καθορίζονται µε απόφασή του τα είδη που πωλούν
οι τυφλοί µε άδεια υπαίθριου στάσιµου εµπορίου.

Άρθρο 27
Οριοθέτηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου

Οι θέσεις άσκησης υπαίθριου στάσιµου εµπορίου πρέ-
πει να βρίσκονται εκτός:
α) των δηµοτικών και λαϊκών αγορών και
β) περιοχών που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε µικρή α-

πόσταση από οργανωµένες ξενοδοχειακές µονάδες,
µπροστά από την είσοδο εµπορικών καταστηµάτων και
εισόδους αρχαιολογικών χώρων, µουσείων, µνηµείων και
εκκλησιών. Η απόσταση των θέσεων άσκησης υπαίθριου
στάσιµου εµπορίου από τα άκρα των δηµοτικών και λαϊ-
κών αγορών δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των
τριακοσίων (300) µέτρων, στους δήµους του λεκανοπεδί-
ου Αττικής και σε δήµους µε πληθυσµό πάνω από πενή-
ντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω απόσταση δεν ε-

πιτρέπεται να είναι µικρότερη των εκατόν πενήντα (150)
µέτρων.
Οι κάτοχοι της σχετικής άδειας επιτρέπεται να δρα-

στηριοποιούνται µόνο σε θέσεις-σηµεία που έχουν καθο-
ριστεί και οριοθετηθεί από το Δήµο που τους έχει χορη-
γήσει την άδεια.

Άρθρο 28
Λοιπές υπαίθριες οργανωµένες αγορές

Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, µετά από
πρόταση του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου, καθορίζο-
νται οι λοιπές υπαίθριες οργανωµένες αγορές και ιδίως
οι κυριακάτικες αγορές παλαιοπωλών και συναφών επι-
τηδευµατιών, οι αγορές συλλεκτών, οι αγορές βιβλίων, οι
ειδικές παραδοσιακές τοπικές αγορές συµπεριλαµβανο-
µένων και των κυριακάτικων αγορών που λειτουργούν
σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα διατάξεις και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια για τη λειτουργία τους. 

Άρθρο 29
Βραχυχρόνιες άδειες υπαίθριου εµπορίου

1. Κατ’ εξαίρεση, κατά την καλοκαιρινή περίοδο µπορεί
να δίδονται µία φορά το χρόνο σε φυσικά πρόσωπα, ά-
δειες παρασκευής και διάθεσης πρόχειρων γευµάτων
κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 26 µε
διάρκεια ισχύος µέχρι τέσσερις (4) µήνες και για συγκε-
κριµένη θέση, εφαρµοζόµενων αναλόγως του πρώτου ε-
δαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του
άρθρου 22. Οι άδειες χορηγούνται µε κλήρωση που διε-

νεργείται µεταξύ των ενδιαφεροµένων, η διαδικασία της
οποίας καθορίζεται µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβου-
λίου.

2. Κατά τη διάρκεια εκθέσεων, πολιτιστικών και αθλη-
τικών εκδηλώσεων, µπορεί να δίδονται άδειες της παρα-
γράφου 1 για ορισµένες ώρες και µόνο για τη συγκεκρι-
µένη εκδήλωση. Οι ηµέρες δραστηριότητας των εν λόγω
πωλητών δεν µπορούν να υπερβαίνουν τον αριθµό των
ηµερών της σχετικής εκδήλωσης και σε κάθε περίπτωση,
εάν πρόκειται για ηµερήσια εκδήλωση, επιτρέπεται να
δραστηριοποιούνται δύο ώρες πριν από την έναρξη της
εκδήλωσης και δύο ώρες µετά τη λήξη αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 30
Υπηρεσίες αρµόδιες για τον έλεγχο

1. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησής
τους εκδιδόµενων υπουργικών αποφάσεων είναι:

(α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατεί-
ας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας,

(β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραµµατεί-
ας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας,

(γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,
(δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Α-

γροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών
και Περιφερειακών Ενοτήτων,

(ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ε-
λέγχου Τροφίµων,
(στ) οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων,

(ζ) οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, στην περιο-
χή της δικαιοδοσίας τους,

(η) η Ελληνική Αστυνοµία,
(θ) το Σώµα Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (ΣΔΟΕ)

και οι Τελωνειακές Αρχές.
2. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλλη-

λοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονο-
µίας.

3. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάµει του παρό-
ντος νόµου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιµα
που επιβάλλονται από τα αρµόδια όργανα για παραβά-
σεις των κανόνων εµπορίας και διακίνησης προϊόντων,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία ή ειδικότερα µέτρα
που επιβάλλονται από την κείµενη νοµοθεσία για το πα-
ρεµπόριο.

4. Ο συντονισµός τυχόν µικτών κλιµακίων ελέγχου α-
νατίθεται για µεν την Περιφέρεια Αττικής στο Συντονι-
στικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση του Παρεµπορίου
(ΣΥΚΑΠ) του άρθρου 40 του ν. 4155/2013 (Α΄120), για δε
τις λοιπές Περιφέρειες στον αρµόδιο Περιφερειάρχη.

Άρθρο 31
Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος παρεµποδίζει τον ασκούµενο έλεγχο ή αρ-
νείται µε οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρ-
µόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη
διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά ε-
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µπορίας και διακίνησης, τιµωρείται µε φυλάκιση. Παρε-
µπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαι-
τούµενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυ-
τών ή η ψευδής παράθεσή τους.

2. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του παρό-
ντος νόµου, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον
έξι (6) µηνών.

3. α) Όποιος διαθέτει τρόφιµα µη ασφαλή ή ακατάλλη-
λα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιµωρείται µε φυλάκι-
ση τουλάχιστον τριών (3) µηνών.
β) Όποιος διαθέτει τρόφιµα µη ασφαλή ή επιβλαβή για

την υγεία τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6)
µηνών.
γ) Όποιος αναµιγνύει παράνοµα και πωλεί είδη διαφο-

ρετικών ποιοτήτων τιµωρείται µε φυλάκιση.
4. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανά-

γκης πλην τροφίµων ή εν γνώσει του κατέχει προς εµπο-
ρία ή πωλεί τέτοια είδη, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχι-
στον τριών (3) µηνών.

5. Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και
16 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών.

6. Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριµελούς επι-
τροπής του άρθρου 11 περιέχει αναληθή ή ανακριβή
στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα µέλη τιµωρείται
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Άρθρο 32
Διοικητικές Κυρώσεις

1. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέ-
πονται στο άρθρο 31, για τις παρακάτω παραβάσεις, επι-
βάλλεται και διοικητικό πρόστιµο ως εξής:
α) για έλλειψη άδειας, πρόστιµο πέντε χιλιάδων

(5.000) ευρώ και για µη κατοχή της τη στιγµή του ελέγ-
χου πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ,
β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην

άδεια, πρόστιµο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,
γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, µη τήρηση ωραρίου,

µη αυτοπρόσωπη προσέλευση, µη τοποθέτηση ζυγού σε
εµφανές σηµείο, µη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε
προϊόν µε τις ενδείξεις της τιµής πώλησης ή της ποιότη-
τας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και µη ανα-
γραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και µη τοποθέτη-
ση ειδικής πινακίδας µε τον αριθµό της άδειας, το όνοµα
του κατόχου και τα λοιπά απαιτούµενα στοιχεία, πρόστι-
µο χιλίων (1.000) ευρώ, για καθεµία από τις ανωτέρω πα-
ραβάσεις,
δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται

από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείµενες
διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιηµένα ή µε ανα-
κριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιµο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ,
ε) για χρήση ελαττωµατικών ή µη εγκεκριµένων µέ-

τρων, σταθµών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθµιση
των προϊόντων, για την µε οποιονδήποτε τρόπο παρα-
ποίηση της ζύγισης, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ,
στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλή-
λου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του πα-
ρόντος, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευρώ,
ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισµένου ω-

ραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιµο χιλίων (1.000) ευ-
ρώ.

2. Η άδεια άσκησης υπαίθριου εµπορίου ανακαλείται υ-

ποχρεωτικά από την αρχή που την έχει εκδόσει, στις α-
κόλουθες περιπτώσεις:
α) Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη λόγου για τον οποίο η

χορήγηση της άδειας στο συγκεκριµένο πρόσωπο δεν έ-
πρεπε να γίνει ή διαπιστωθεί µε οποιονδήποτε τρόπο α-
πό αρµόδια υπηρεσία ότι δεν υφίσταται πλέον µία από
τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση αυ-
τής.
β) Εάν διαπιστωθεί ότι η άσκηση του υπαίθριου εµπορί-

ου διενεργείται από πρόσωπο που δεν αναπληρώνει νό-
µιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 12 και 24
του παρόντος, τον κάτοχο της συγκεκριµένης άδειας.
γ) Στην περίπτωση της µε οποιονδήποτε τρόπο µεταβί-

βασης της άδειας, εκτός από τη νόµιµη αναπλήρωση.
3. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελµατίας ή παρα-

γωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριµή-
νου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.

4. Στην περίπτωση των Λαϊκών Αγορών Βιολογικών
Προϊόντων για την πώληση προϊόντων χωρίς την απαι-
τούµενη πιστοποίηση µε βάση το άρθρο 18 επιβάλλεται
διοικητικό πρόστιµο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση, όταν οι αρµόδιες ελεγκτικές υπηρε-
σίες του άρθρου 30 διαπιστώνουν παράβαση ή/και παρα-
τυπίες που αφορούν τους κανόνες βιολογικής παραγω-
γής, ενηµερώνουν άµεσα την αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για πε-
ραιτέρω ενέργειες.

5. Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην
παράγραφο 1, µε απόφαση της αρχής που χορηγεί τη
συγκεκριµένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιµο από τριακό-
σια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα µε
τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

6. Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιµο περισσότε-
ρες από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών (3)
ετών, η αρµόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια.

7. Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς µήνες δεν
αποσταλούν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 35, οι Περιφερειάρχες και οι Δή-
µαρχοι υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). 

8. Δεν επιτρέπεται η επιβολή των διοικητικών κυρώσε-
ων του παρόντος εφόσον έχουν επιβληθεί διοικητικές
κυρώσεις για την ίδια παράβαση µε βάση διαφορετικό
νόµο.

Άρθρο 33
Διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης

των διοικητικών προστίµων

1. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση
συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβα-
σης, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία της ταυ-
τότητας του παραβάτη πωλητή, β) ο χρόνος και ο τόπος
τελέσεως της παράβασης, γ) συνοπτική περιγραφή της
παράβασης. Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης υπο-
γράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση
και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να
υπογράψει, γίνεται σχετική µνεία από το ελεγκτικό όρ-
γανο.

2. Τα πρόστιµα των παραγράφων 1 και 4 επιβάλλονται
αµέσως µετά τη βεβαίωση της παράβασης από τα αρµό-
δια ελεγκτικά όργανα, που προβλέπονται στην παράγρα-
φο 1 του άρθρου 30.
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3. Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος νόµου, µε την
επιφύλαξη της κατωτέρω παραγράφου, εισπράττονται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δη-
µοσίων Εσόδων και αποδίδονται κατά ποσοστό 10% σε
ειδικό λογαριασµό του Δήµου, εντός της χωρικής αρµο-
διότητας του οποίου διαπιστώνεται και βεβαιώνεται η
παράβαση και κατά ποσοστό 90% στον Κρατικό Προϋπο-
λογισµό.

4.α. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τις
υπηρεσίες των Δήµων εισπράττονται, σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των Δήµων και Κοινο-
τήτων και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό του οικείου Δή-
µου στον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβα-
ση.

4.β. Τα διοικητικά πρόστιµα που επιβάλλονται από τις
υπηρεσίες των Περιφερειών αποτελούν έσοδο του Κρα-
τικού Προϋπολογισµού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό
που εγγράφεται στον προϋπολογισµό της οικείας Περι-
φέρειας στην οποία διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η πα-
ράβαση.

5. Από τα ανωτέρω έσοδα καλύπτονται δαπάνες για έ-
ξοδα µετακίνησης των υπαλλήλων για τις ανάγκες διε-
νέργειας των ελέγχων.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα σχετικά
µε τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής των
προστίµων που επιβάλλονται από τα αρµόδια ελεγκτικά
όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης, σε εφαρµο-
γή των διατάξεων του παρόντος νόµου η αναπροσαρµο-
γή των ποσών και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.

Άρθρο 34
Διοικητική και δικαστική προστασία

1. Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίµου του παρό-
ντος νόµου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία
ασκείται ενώπιον του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας
που επιβλήθηκε το πρόστιµο µέσα σε προθεσµία τριάντα
(30) ηµερών από την µε οποιονδήποτε τρόπο, αποδε-
δειγµένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί
της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε προθεσµία (30) ηµε-
ρών από την κατάθεση της προσφυγής.

2. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπό-
κειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο όπου εξέδωσε
την πράξη επιβολής του προστίµου, µέσα στην προθε-
σµία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοι-
κητικής Δικονοµίας.
Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υ-

ποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την εί-
σπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίµου. Με-
τά την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο
το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που εισπράχθηκε,
συµψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή µερικά στον διοι-
κούµενο, ανάλογα µε την περίπτωση.

3. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίµου
µειώνεται στο ήµισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν της
σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν από την ά-
σκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου
1, προβεί σε καταβολή του προστίµου. Η καταβολή αυτή
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου α-
πό κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της πρά-
ξης επιβολής προστίµου. Το αποδεικτικό καταβολής του

µειωµένου προστίµου προσκοµίζεται στην αρµόδια υπη-
ρεσία εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών.

Άρθρο 35
Βάση δεδοµένων υπαίθριου εµπορίου

1. Στο Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιµετώπιση του
Παρεµπορίου (ΣΥΚΑΠ) του άρθρου 40 του ν. 4155/2013
(Α΄ 120), δηµιουργείται Ηλεκτρονική Βάση Δεδοµένων
Υπαίθριου Εµπορίου. Με ευθύνη του οικείου Περιφερει-
άρχη για τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσαλονίκης
και του οικείου Δηµάρχου για τις λαϊκές αγορές της υ-
πόλοιπης χώρας, αποστέλλονται ηλεκτρονικά, το πρώτο
δεκαήµερο κάθε µήνα στο ΣΥΚΑΠ, στοιχεία του προη-
γούµενου µήνα σχετικά µε:
α) τον αριθµό και το είδος των αδειών παραγωγών και

επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών και λαϊκών α-
γορών βιολογικών προϊόντων, καθώς και υπαιθρίου ε-
µπορίου που χορηγήθηκαν,
β) τον αριθµό των υφιστάµενων θέσεων, των κενών

θέσεων και των θέσεων που προκύπτουν από νέες αιτή-
σεις,
γ) το είδος και την κατηγορία προϊόντων που αναγρά-

φονται σε κάθε άδεια,
δ) τον αριθµό των υπαλλήλων και των προσώπων που

αναπληρώνουν τους πωλητές,
ε) τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τα αρµόδια

όργανα και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και
στ) κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται µε τη λειτουρ-

γία του υπαίθριου εµπορίου στο πλαίσιο εφαρµογής των
διατάξεων του παρόντος νόµου.

2. Στις Περιφέρειες και στους Δήµους, τηρούνται ηλε-
κτρονικά µητρώα υπαίθριου εµπορίου µε τα στοιχεία της
παραγράφου 1, τα οποία διασυνδέονται και διαλειτουρ-
γούν τόσο µεταξύ τους όσο και µε την Ηλεκτρονική Βά-
ση Δεδοµένων Υπαίθριου Εµπορίου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας καθορίζονται οι ειδικότερες λεπτοµέρειες
για τον τρόπο τήρησης, τη διασύνδεση και τη διαλει-
τουργικότητα των µητρώων και της Ηλεκτρονικής Βάσης
Δεδοµένων Υπαίθριου Εµπορίου, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 36
Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων και άδεια

καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων

1. Προκειµένου να λειτουργήσουν εκθέσεις που διορ-
γανώνονται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα είτε πρόκει-
ται για ειδικές, κλαδικές και γενικές εµπορικές εκθέσεις
µε αντικείµενο την προβολή και τη διάθεση βιοµηχανι-
κών, γεωργικών, χειροτεχνικών προϊόντων και υπηρε-
σιών (µε εξαίρεση τις εκθέσεις εικαστικών τεχνών) είτε
για εµπορικές εκθέσεις στα πλαίσια συνεδρίων, απαιτεί-
ται ανακοίνωση-γνωστοποίηση στο οικείο Δήµο ή στην
περίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην οικεία Περιφέρεια.

2. Προκειµένου να διοργανωθούν οι εκθέσεις της
προηγούµενης παραγράφου απαιτείται άδεια καταλλη-
λότητας εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων,
στεγασµένων µόνιµα ή προσωρινά, υπαίθριων ή µικτών.
Άδεια καταλληλότητας δεν απαιτείται ειδικά για τα εκθε-
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σιακά κέντρα και χώρους, που είναι στεγασµένοι µόνιµα
και των οποίων ο συνολικός λειτουργικός χώρος (κύριος
εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός) δεν υπερ-
βαίνει τα 1.000 τ.µ.. Η άδεια καταλληλότητας χορηγείται
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήµων κατόπιν αιτήσε-
ως του κυρίου, νοµέα ή κατόχου των εκθεσιακών κέ-
ντρων και χώρων.

3. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια εκθέσεων, εάν ο κύ-
ριος, νοµέας ή κάτοχος των Εκθεσιακών κέντρων και εκ-
θεσιακών χώρων δεν διαθέτει άδεια καταλληλότητας, µε
την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
2 του παρόντος άρθρου.

4. Εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη δια-
µόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη λειτουργία της
έκθεσης εµπίπτουν στο ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως τρο-
ποποιήθηκε µε το ν. 3854/2010 (Α΄ 94), ο διοργανωτής υ-
ποχρεούται να διαχειρίζεται τα απόβλητα αυτά µέσω ε-
γκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για
την καταλληλότητα των εκθεσιακών χώρων, η διαδικα-
σία, τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας καταλ-
ληλότητας, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την ε-
φαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 37
Διαδικασία ανακοίνωσης λειτουργίας

εµπορικών εκθέσεων

1. Η ανακοίνωση λειτουργίας εµπορικών εκθέσεων γί-
νεται από τον διοργανωτή στο Δήµο ή στην περίπτωση
διεθνών εκθέσεων, στην Περιφέρεια, στα όρια των οποί-
ων πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση.

2. Η ανακοίνωση υποβάλλεται τουλάχιστον έναν (1)
µήνα πριν από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία λει-
τουργίας της έκθεσης και περιλαµβάνει υποχρεωτικά, τα
εξής στοιχεία:

(α) Πλήρη στοιχεία του διοργανωτή (στοιχεία δελτίου
αστυνοµικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή κατά
περίπτωση, του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προ-
σώπου, φορέα ή οργανισµού που διοργανώνει την έκθε-
ση, επωνυµία και διακριτικό τίτλο, έδρα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.,
αν πρόκειται για µόνιµα εγκατεστηµένο πάροχο, αριθµό
ΓΕΜΗ, αν υπάρχει, αλλιώς Αρ.Μ.Α.Ε. ή αριθµό βιβλίων
Πρωτοδικείου και επιµελητήριο στο οποίο είναι εγγε-
γραµµένο µέλος).

(β) Αριθµό πρωτοκόλλου άδειας καταλληλότητας του
εκθεσιακού χώρου.

(γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από το φυσικό
πρόσωπο διοργανωτή ή στην περίπτωση νοµικού προσώ-
που από τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ότι:
ί) δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήµατα της απάτης,

υπεξαίρεσης, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας ή φοροδιαφυ-
γής, λαθρεµπορίας, παράβασης των νόµων για τα ναρ-
κωτικά και συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, όπως
αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της κοινής δρά-
σης της 98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου,

ii) υποχρεωτικά θα παρευρίσκεται γενικός ιατρός ή δι-
πλωµατούχος νοσοκόµος, προκειµένου να διασφαλίζε-
ται η παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια λει-
τουργίας της έκθεσης,

iii) συνεργάζεται µε κατάλληλα αδειοδοτηµένο συλλέ-
κτη για τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη δραστη-
ριότητα. Οι υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται υπεύθυ-

νες δηλώσεις, υποχρεούνται να ενεργούν δειγµατολη-
πτικό έλεγχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

(δ) Το χαρακτήρα της έκθεσης, δηλαδή αν απευθύνε-
ται µόνο σε εµπορικούς επισκέπτες ή/και στο ευρύ κοινό,
όπως και αν χαρακτηρίζεται ως τοπική ή περιφερειακή,
πανελλήνια ή διεθνής, ανάλογα µε την περιοχή που
διοργανώνεται η έκθεση, την εµβέλεια, τον τόπο προέ-
λευσης των επισκεπτών και το είδος των εκθεµάτων.

(ε) Τον ακριβή καθορισµό του είδους των εκθεµάτων ή
του κλάδου που θα προβληθεί.

(στ) Το ωράριο λειτουργίας και το ακριβές χρονικό διά-
στηµα λειτουργίας της έκθεσης, το οποίο δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις τριάντα (30) συναπτές ηµέρες.

(ζ) Τον κανονισµό συµµετοχής των εκθετών.
3. Οι Διευθύνσεις ή τα Τµήµατα των Δήµων ή των Πε-

ριφερειών στους οποίους γίνεται η ανακοίνωση, υποχρε-
ούνται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών να αναζητούν υπη-
ρεσιακώς αντίγραφο της άδειας καταλληλότητας των
µόνιµα στεγασµένων εκθεσιακών κέντρων και χώρων και
των προσωρινά στεγασµένων, υπαίθριων ή µικτών, εκθε-
σιακών κέντρων και χώρων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες
των οικείων Δήµων µε την επιφύλαξη του δεύτερου εδα-
φίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του παρόντος. Σε
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η ως άνω άδεια ενηµε-
ρώνουν αµελλητί µε κάθε πρόσφορο µέσο και µε απόδει-
ξη παραλαβής το διοργανωτή ότι η έκθεση δεν µπορεί να
διοργανωθεί στο συγκεκριµένο χώρο.

4. Διοργανωτής αναγνωρισµένος από κράτος - µέλος
της Ε.Ε. ή κράτος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστηµένος σε αυ-
τό, ο οποίος δύναται στα πλαίσια της διασυνοριακής πα-
ροχής υπηρεσιών να διοργανώνει περιστασιακά εκθέ-
σεις στην Ελλάδα (εφεξής διασυνοριακός διοργανωτής),
εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο
είναι εγκατεστηµένος, µπορεί να οργανώσει έκθεση
στην Ελλάδα ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 38
Λοιπές ρυθµίσεις

1. Δεν επιτρέπεται η συµµετοχή σε έκθεση εκθέτη µε
την ιδιότητα του παραγωγού, αν η δήλωση συµµετοχής
δεν συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση της ιδιότητας
αυτής από τον αρµόδιο φορέα (Επιµελητήριο, Συνεταιρι-
σµός κ.λπ.).

2. Μεταβολή της ηµεροµηνίας ή του εκθεσιακού κέ-
ντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης είναι δυνατή,
υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανα-
κοίνωση προς την αρµόδια Υπηρεσία του οικείου Δήµου
ή Περιφέρειας κατά περίπτωση τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την προγραµµατι-
σµένη ηµεροµηνία έναρξης της έκθεσης. Στη σχετική α-
νακοίνωση και εφόσον υποβάλλεται αίτηµα µεταβολής
του εκθεσιακού κέντρου και χώρου διεξαγωγής της έκ-
θεσης επισυνάπτεται συµπληρωµατικά η άδεια καταλλη-
λότητας του νέου χώρου.

3. Μεταβολή του είδους των εκθεµάτων ή του κλάδου
που θα προβληθεί στην έκθεση είναι δυνατή, υπό την
προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση
προς την αρµόδια Υπηρεσία του οικείου Δήµου ή Περι-
φέρειας κατά περίπτωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) η-
µερολογιακές ηµέρες πριν από την προγραµµατισµένη
ηµεροµηνία έναρξης της έκθεσης.

4. Σε περίπτωση που, για λόγους που δεν συνιστούν
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τυχηρό ή ανωτέρα βία, η προγραµµατισµένη έκθεση δεν
διεξαχθεί, ο διοργανωτής έχει υποχρέωση να ενηµερώ-
σει τον αρµόδιο Δήµο ή, στην περίπτωση διεθνών εκθέ-
σεων, την αρµόδια Περιφέρεια τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) ηµέρες πριν από την προγραµµατισθείσα έναρξη
της έκθεσης.

5. Σε εκθέσεις µε αντικείµενο εκρηκτικά-εύφλεκτα υλι-
κά, οι εκθέτες έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν τα
εκθέµατά τους µε τη µορφή οµοιωµάτων από µη αυθεντι-
κά υλικά ή µε γραφικές απεικονίσεις - εικονικές αναπα-
ραστάσεις ως προς το είδος, τη λειτουργία και τη χρήση
τους ή µε διαφηµιστικά έντυπα, video, αφίσες κ.λπ..

6. Οι Δήµοι και οι Περιφέρειες δηµοσιεύουν στον οι-
κείο διαδικτυακό τους τόπο πληροφορίες σχετικά µε τις
λειτουργούσες εµπορικές εκθέσεις και όσες προγραµµα-
τίζεται να διεξαχθούν, τυχόν µεταβολές στις προγραµ-
µατισθείσες εκθέσεις, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3,
4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως και πληροφορίες
σχετικά µε τον τόπο διεξαγωγής, το χαρακτήρα των εκ-
θέσεων και το χρονικό διάστηµα λειτουργίας τους, το εί-
δος των εκθεµάτων και τα στοιχεία των διοργανωτών. Οι
ίδιες πληροφορίες κοινοποιούνται σε έντυπη ή ηλεκτρο-
νική µορφή στη Διεύθυνση Εµπορικών Οργανώσεων της
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 39
Μεταβατικές διατάξεις

1. Όλες οι υφιστάµενες άδειες πωλητών υπαίθριου ε-
µπορίου, στάσιµου και πλανόδιου, εξακολουθούν να ι-
σχύουν µέχρι τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων.

2. Οι υφιστάµενες άδειες του άρθρου 14 εξακολου-
θούν να ισχύουν µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και ανανε-
ώνονται εφεξής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρού-
σας παραγράφου. Τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περι-
φερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊ-
κές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής
και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δη-
µοτικά Συµβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης
χώρας, µε απόφασή τους που εκδίδεται τουλάχιστον
δύο (2) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία ανα-
νέωσης, καθορίζουν µε αλφαβητική σειρά τα χρονικά
διαστήµατα για την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιο-
λογητικών του άρθρου 14 προκειµένου για την ανανέω-
ση όλων των επαγγελµατικών αδειών που υπάγονται
στην αρµοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ε-
λέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώ-
νεται το αργότερο µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2014. Σε κά-
θε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν
είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας,
η ανανέωση απορρίπτεται. Οι ως άνω αποφάσεις για
πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση
τοιχοκολλούνται στα καταστήµατα των ανωτέρω υπηρε-
σιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δηµοσιεύονται
σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες ή σε δύο
(2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες, αντί-
στοιχα, και κοινοποιούνται µε απόδειξη στις Οµοσπον-
δίες και τους Συλλόγους των επαγγελµατιών πωλητών
προκειµένου για την ενηµέρωση των µελών τους. Μέχρι
τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του παρό-
ντος, οι επαγγελµατίες πωλητές για τους οποίους ανα-
νεώνεται η άδειά τους, παραµένουν στις θέσεις που ήδη
κατέχουν.

3. Μέχρι την κατάργηση των Οργανισµών Λαϊκών Αγο-
ρών κατά το άρθρο 21 τα υφιστάµενα Διοικητικά Συµβού-
λια αποφασίζουν µόνο για τα καίρια ζητήµατα λειτουρ-
γίας των Οργανισµών.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 ισχύει από την
1.1.2015.

5. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που
προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, για τα
θέµατα που αυτή θα ρυθµίζει, εξακολουθεί να ισχύει η µε
αριθµό Κ1-3508/29.11.2011 υπουργική απόφαση (Β΄
3009).

6. Ειδικά για τη χορήγηση αδειών στους χερσαίους
χώρους τοπικής αρµοδιότητας των οργανισµών λιµένων,
λιµενικών ταµείων και µαρινών του Ε.Ο.Τ., οι διατάξεις
του ν. 2323/1995 διατηρούνται σε ισχύ.

7. Τα κλιµάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου
εµπορίου, όπως η σύστασή τους προβλέπεται στο άρθρο
7α του ν. 2323/1995, διατηρούνται σε ισχύ και αποτε-
λούν ελεγκτικά όργανα των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος. Όπου
στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 γίνεται λόγος για το έρ-
γο των κλιµακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαιθρίου
εµπορίου, νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατά-
ξεων του παρόντος νόµου και των κατ’ εξουσιοδότηση
κανονιστικών πράξεων.

8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος που
προβλέπται στη διατηρούµενη παράγραφο 12 του άρ-
θρου 1 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), ισχύει το π.δ. 12/2005
(Α΄ 10).

Άρθρο 40
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται
οι κάτωθι διατάξεις:
α) Τα άρθρα 33 έως 39 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173).
β) Το άρθρο 1, εκτός της παραγράφου 12, τα άρθρα

2,5,6,7, οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης
α΄ του άρθρου 7β, τα άρθρα 7ε, 7στ και 8α του
ν. 2323/1995 (Α΄145).
γ) Τα άρθρα 11 και 14 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14).
δ) η περίπτωση 10 της παρ. ΙΑ του άρθρου 210 του

ν. 3852/2010 (Α΄87).
ε) Το π.δ. 51/2006 (Α΄ 53).

στ) Το π.δ. 254/2005 (Α΄ 307).
ζ) To π.δ. 489/1987 (Α΄ 226).
η) To π.δ. 115/2008 (Α΄ 179).
θ) Tο άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (Α΄ 47).
ι) Η Κ1-3508/29.11.2011 (Β΄ 3009) µετά την έκδοση

της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 36.
ια) H υποπαράγραφος Η3 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
ιβ) Το π.δ. 58/2005 (Α΄ 87).
ιγ) Το π.δ. 85/2004 (Α΄ 66).
ιδ) Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέ-

µατα του παρόντος.

Άρθρο 41

1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1756/1988
(Α΄ 35) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:

«5Α. α) Στο Εφετείο Αθηνών συνιστάται ιδιαίτερο Ποι-
νικό Τµήµα, του οποίου η λειτουργία θα αρχίσει τη 16η
Σεπτεµβρίου 2014. Στο Τµήµα αυτό υπάγονται όλες οι
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ποινικές υποθέσεις αρµοδιότητας του Πενταµελούς Ε-
φετείου, του Μικτού Ορκωτού Εφετείου και των Τριµε-
λών και Μονοµελών Εφετείων, καθώς και του Συµβουλί-
ου Εφετών. Οι δικαστές που είναι αναγκαίοι για τη συ-
γκρότηση του Ποινικού Τµήµατος ορίζονται για µια διε-
τία µε απόφαση της Ολοµέλειας του Εφετείου Αθηνών
µε αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισµού Εσωτερικής
Υπηρεσίας αυτού. Κατά τον ορισµό των δικαστών του
Ποινικού Τµήµατος λαµβάνονται υπόψη και οι ανάγκες
συγκρότησης των πολιτικών τµηµάτων του Εφετείου. Η
θητεία των δικαστών, οι οποίοι θα απασχολούνται απο-
κλειστικά στο Ποινικό Τµήµα, µπορεί να παραταθεί, µε α-
πόφαση της ίδιας Ολοµέλειας, για ένα ακόµη έτος. Η Ο-
λοµέλεια µπορεί να ανανεώσει τη θητεία των δικαστών
για τη συγκρότηση του Ποινικού Τµήµατος για µία επι-
πλέον διετία, εφόσον υπάρχει προς τούτο συναίνεση
των τελευταίων. Σε αυτή την περίπτωση η συνολική συ-
νεχόµενη θητεία στο Ποινικό Τµήµα δεν µπορεί να υπερ-
βεί τα τέσσερα έτη. Μετά τη θητεία τους στο Ποινικό
Τµήµα, οι δικαστές που είχαν οριστεί σε αυτό, µπορούν
να οριστούν εκ νέου για τη συγκρότηση αυτού, µετά την
πάροδο χρονικού διαστήµατος τουλάχιστον δύο (2) ε-
τών. Η Ολοµέλεια του Εφετείου Αθηνών, η οποία συγκα-
λείται εντός του µηνός Ιουνίου, καθορίζει τον απαιτού-
µενο για τη συγκρότηση του Ποινικού Τµήµατος αριθµό
δικαστών, προσαυξηµένο σε ποσοστό 20%. Η Ολοµέλεια
του Αρείου Πάγου, ασκώντας την κατά το άρθρο 17Α
παρ. 7 του ν. 1756/1998 αρµοδιότητά της, περιορίζει τον
αριθµό των δικαστών που καθόρισε το Εφετείο Αθηνών
µέχρι τον απαιτούµενο για τη συγκρότηση του Ποινικού
Τµήµατος αριθµό δικαστών. Για την κάλυψη των κενών
που δηµιουργούνται στο Ποινικό Τµήµα από οποιεσδή-
ποτε υπηρεσιακές µεταβολές των δικαστών, η Ολοµέ-
λεια του Εφετείου Αθηνών µπορεί οποτεδήποτε να τρο-
ποποιεί και συµπληρώνει τις ως άνω αποφάσεις της. Στις
ποινικές συνεδριάσεις του Εφετείου Αθηνών και του
Συµβουλίου Εφετών Αθηνών µετέχουν µε ποινή ακυρό-
τητας της διαδικασίας αυτοί που υπηρετούν στο Ποινικό
Τµήµα.
β) Στο Ποινικό Τµήµα του Εφετείου Αθηνών λειτουργεί

Τµήµα Βουλευµάτων, για τη συγκρότηση του οποίου ορί-
ζεται από την Ολοµέλεια του Εφετείου Αθηνών ο αριθ-
µός των δικαστών που είναι αναγκαίοι προς τούτο. Οι δι-
καστές (Πρόεδροι Εφετών και Εφέτες), που µετέχουν
στο Τµήµα Βουλευµάτων µε ισάριθµους αναπληρωµατι-
κούς, ορίζονται για ένα δικαστικό έτος µε κλήρωση µε-
ταξύ των Προέδρων Εφετών και των εφετών που υπηρε-
τούν στο Ποινικό Τµήµα. Οι κληρωθέντες δικαστές περι-
λαµβάνονται στην κλήρωση για τη συγκρότηση του Τµή-
µατος Βουλευµάτων και του επόµενου δικαστικού έτους.
Σε περίπτωση κλήρωσης των δικαστών για δύο (2) συνε-
χόµενα δικαστικά έτη, αυτοί δεν περιλαµβάνονται στην
κλήρωση για τα επόµενα δύο (2) δικαστικά έτη, αν παρα-
ταθεί ή ανανεωθεί η θητεία τους στο Ποινικό Τµήµα. Η
κλήρωση γίνεται από το Α' Τριµελές Εφετείο κατά την
τελευταία δικάσιµο του Ιουνίου σε δηµόσια συνεδρίαση
και µε δύο κληρωτίδες. Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι
υπηρεσιακές µεταβολές κατά το άρθρο 50 του
ν. 1756/1988, η κλήρωση µπορεί να διενεργηθεί το αργό-
τερο µέχρι 15 Ιουλίου. Για την κλήρωση χρησιµοποιού-
νται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή. Αµέσως πριν από τη
διενέργεια της κλήρωσης το ως άνω δικαστήριο συνέρ-
χεται σε συµβούλιο προκειµένου να τοποθετηθούν τα

σφαιρίδια, αφού προηγουµένως επιδειχτούν σε όλα τα
µέλη του Συµβουλίου, τα ονόµατα όλων των προέδρων
εφετών και των εφετών του Ποινικού Τµήµατος. Στη συ-
νέχεια, τοποθετούνται τα σφαιρίδια σε χωριστές κληρω-
τίδες για τους Προέδρους Εφετών και Εφέτες. Κατά τη
δηµόσια συνεδρίαση ο πρόεδρος εξάγει από την πρώτη
κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια µε τα ονόµατα ό-
λων των Προέδρων Εφετών, τον ορισθέντα από την Ο-
λοµέλεια αριθµό προέδρων εφετών, µετά των αναπλη-
ρωµατικών τους. Ακολούθως, εξάγει από τη δεύτερη
κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια µε τα ονόµατα ό-
λων των Εφετών, αριθµό κλήρων ίσο προς το διπλάσιο α-
ριθµό των Εφετών που πρόκειται να υπηρετήσουν στο
Τµήµα Βουλευµάτων. Από τους κληρωθέντες οι πρώτοι
κατά σειρά της κλήρωσης µέχρι τη συµπλήρωση του ηµί-
σεος του όλου αριθµού αποτελούν τα τακτικά και οι υπό-
λοιποι τα αναπληρωµατικά µέλη του Τµήµατος. Για τα
δύο στάδια της κλήρωσης συντάσσονται πρόχειρα πρα-
κτικά, σε δύο όµοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται
στην έδρα. Το ένα από αυτά αναρτάται αµέσως στον πί-
νακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Τα αναπληρωµατι-
κά µέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά κλήρωσής τους τα
τακτικά, όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινι-
κής Δικονοµίας αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282
ο ανακριτής, αµέσως µετά την απολογία του κατηγορου-
µένου, µπορεί να τον αφήσει ελεύθερο ή να εκδώσει διά-
ταξη που να του θέτει περιοριστικούς όρους ή, αν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούµενου άρθρου,
να εκδώσει διάταξη επιβολής κατ' οίκον περιορισµού µε
ηλεκτρονική επιτήρηση ή, αν τα ανωτέρω µέτρα δεν ε-
παρκούν, να εκδώσει ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιο-
λογηµένο ένταλµα προσωρινής κράτησης, αφού προη-
γουµένως και σε κάθε περίπτωση λάβει τη γραπτή σύµ-
φωνη γνώµη του εισαγγελέα. Σε περίπτωση διαφωνίας
για την προσωρινή κράτηση, αποφαίνεται το δικαστικό
συµβούλιο (άρθρα 305 και 307 στοιχείο στ΄). Η πρόταση
του εισαγγελέα υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία τριών
(3) ηµερών και το Συµβούλιο αποφασίζει µέσα σε προθε-
σµία πέντε (5) ηµερών. Στο µεταξύ διάστηµα µε διάταξη
του ανακριτή επιβάλλεται ο κατ’ οίκον περιορισµός του
κατηγορουµένου, η αφαίρεση διαβατηρίου ή άλλου ισο-
δύναµου ταξιδιωτικού εγγράφου του και η απαγόρευση
εξόδου του από τη χώρα.»

3. Μετατροπή ποινής φυλάκισης σε χρηµατική.
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου

82 του Ποινικού Κώδικα εφαρµόζεται και στην περίπτω-
ση µετατροπής ποινών φυλάκισης από τρία έως και πέ-
ντε έτη που επιβλήθηκαν αµετάκλητα µέχρι τη δηµοσίευ-
ση του ν. 4093/2012. Για τη µετατροπή αποφασίζει αµε-
τάκλητα το Δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική
απόφαση, ύστερα από κλήτευση του αιτούντος. Κατά τη
µετατροπή εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 82
του Ποινικού Κώδικα.

4. Στο άρθρο 39 του ν. 4250/2014 (Α΄74) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Στους µετατασσόµενους, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των παραγράφων 1 και 2, υπαλλήλους µπορεί, σε
περίπτωση αδυναµίας συγκρότησης του Δικαστηρίου, να
ανατίθενται, µε πράξη του διευθύνοντος το Δικαστήριο,
καθήκοντα γραµµατέα της έδρας.»
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Άρθρο 42

1. Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 25Α του
ν. 3614/2007 (Α΄ 267) αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Κάθε µέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς
επίλυση µπορεί να προσφύγει στην διαδικασία Διαιτη-
σίας εντός προθεσµίας 60 ηµερών από την ηµεροµηνία
της επίδοσης προς αυτό της απόφασης του αντισυµβαλ-
λόµενου Μέρους επί της ένστασης ή της άπρακτου πα-
ρόδου της δίµηνης προθεσµίας, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, µε την κα-
τάθεση αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτη-
σία, που κοινοποιείται στο άλλο Μέρος. Η αίτηση αυτή
περιέχει σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισµό Διαι-
τητή για λογαριασµό του προσφεύγοντος. Αντίγραφο
της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον Διαιτη-
τή που ορίζεται από τον προσφεύγοντα.

6. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3)
Διαιτητές. Το κάθε Μέρος θα ορίζει έναν Διαιτητή. Ο ορι-
σµός Διαιτητή από τον καθ' ου η αίτηση κοινοποιείται υ-
ποχρεωτικά προς τον προσφεύγοντα, προς τον Διαιτητή
που ορίζεται από τον προσφεύγοντα και προς τον Διαι-
τητή που ορίζεται από τον καθ' ου. Σε περίπτωση µη διο-
ρισµού Διαιτητή από τον καθ' ου η αίτηση εντός οκτώ (8)
ηµερών από την προς αυτόν επίδοση της αίτησης περί υ-
ποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, ο δεύτερος Διαιτη-
τής ορίζεται για λογαριασµό του καθ’ ου από τον Πρόε-
δρο του Αρείου Πάγου, εντός δέκα (10) ηµερών από τη
λήψη της σχετικής αίτησης του αιτούντος.

7. Ο επιδιαιτητής ορίζεται από τους κατά τα ανωτέρω
ορισθέντες δύο διαιτητές εντός προθεσµίας δεκαπέντε
(15) ηµερών από τον κατά τα οριζόµενα στην παράγρα-
φο 6 του παρόντος ορισµό του διαιτητή του καθ' ου και
γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ηµερών στα διάδικα µέ-
ρη. Ως επιδιαιτητές ορίζονται: α) ανώτατοι δικαστικοί
λειτουργοί εν ενεργεία ή µη και β) ο Πρόεδρος της Ενι-
αίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εφόσον είναι νοµικός. Σε περίπτωση που
εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενης προθεσµίας
οι δύο διαιτητές δεν συµφωνήσουν στον ορισµό του επι-
διαιτητή, επιδιαιτητής ορίζεται ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου, ο οποίος δύναται αντ’ αυτού να ορίσει ως επιδι-
αιτητή ένα από τα προαναφερόµενα πρόσωπα, εντός δε-
καπέντε (15) ηµερών από σχετικό αίτηµα οποιουδήποτε
µέρους. Η ανωτέρω διαδικασία επιλογής επιδιαιτητή ε-
φαρµόζεται και για όσες διαφορές έχουν υπαχθεί στη
διαδικασία επίλυσης διαφορών µε την απόφαση της πα-
ραγράφου 3 του παρόντος και για τις οποίες δεν έχει ο-
ριστεί επιδιαιτητής µέχρι την έναρξη ισχύος της παρού-
σας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσµίες
της παρούσας παραγράφου αρχίζουν από την έναρξη ι-
σχύος της παρούσας.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κω-
δικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής Δηµοσίων Έρ-
γων (κ.ν. 3669/2008, Α΄116) προστίθεται εδάφιο ως ε-
ξής:

«Αποφάσεις του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, µε τις οποίες εγκρίνεται η δηµοπράτηση δη-
µοσίων έργων µε το σύστηµα µελέτη-κατασκευή και οι
οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι τη θέση σε ισχύ της υπουρ-
γικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου της παρούσας
παραγράφου, παραµένουν σε ισχύ µέχρι τις 31.12.2014,
ηµεροµηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί
οι φάκελοι προσφορών των σχετικών δηµοπρασιών.»

Άρθρο 43

1. Όρια Εφηµεριών Ιατρών ΕΣΥ και σχετικά θέµατα
Τα εδάφια i έως νi της περίπτωσης Α΄ της παρ. 11 του

άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄297), όπως τροποποιήθη-
κε µε το άρθρο 4 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), την παρ.3
του άρθρου 62 του ν. 3918/2011 (Α΄31), την παρ. 27 του
άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150) και την παρ. α΄ του
άρθρου 99 του ν. 4182/2013 (A΄185), αντικαθίστανται ως
ακολούθως:

«i. Οι ειδικευόµενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαµβά-
νουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το
ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) ενεργές εφηµερίες κά-
θε µήνα (5 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέ-
σιµη ηµέρα).

ii. Στη Γ΄ ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευ-
θυντές λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υ-
περβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) εφηµε-
ρίες, εκ των οποίων πέντε (5) ενεργές εφηµερίες (3 Κα-
θηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα) και
δύο (2) εφηµερίες ετοιµότητας καθηµερινές. Οι υπόλοι-
ποι ειδικευµένοι ιατροί λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίω-
ση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε
έντεκα (11) εφηµερίες, εκ των οποίων επτά (7) ενεργές
εφηµερίες (5 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαι-
ρέσιµη ηµέρα) και τέσσερις (4) εφηµερίες ετοιµότητας
καθηµερινές.

iii. Στην Β΄ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Δι-
ευθυντές λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) εφηµε-
ρίες, εκ των οποίων τέσσερις (4) ενεργές εφηµερίες (2
Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα)
και τρεις (3) εφηµερίες ετοιµότητας καθηµερινές. Οι υ-
πόλοιποι ειδικευµένοι ιατροί λαµβάνουν µηνιαίως αποζη-
µίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί
σε επτά (7) εφηµερίες, εκ των οποίων πέντε (5) ενεργές
εφηµερίες (3 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαι-
ρέσιµη ηµέρα) και δύο (2) εφηµερίες ετοιµότητας καθη-
µερινές.

iv. Στην A΄ ζώνη οι Διευθυντές λαµβάνουν µηνιαίως α-
ποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντι-
στοιχεί σε έξι (6) εφηµερίες, εκ των οποίων τρεις (3) ε-
νεργές εφηµερίες (1 Καθηµερινή, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή -
Εξαιρέσιµη ηµέρα) και τρεις (3) εφηµερίες ετοιµότητας
καθηµερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευµένοι ιατροί λαµβά-
νουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το
ποσό που αντιστοιχεί σε έξι (6) εφηµερίες, εκ των οποί-
ων τέσσερις (4) ενεργές εφηµερίες (2 Καθηµερινές, 1
Σάββατο, 1 Κυριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα) και δύο (2) εφη-
µερίες ετοιµότητας καθηµερινές. Για τους Συντονιστές
Διευθυντές της Α΄ ζώνης ισχύει η περίτωση Η΄ του άρ-
θρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43). Οι ειδικευµένοι ιατροί
όλων των βαθµιδών ανεξαρτήτως ζώνης, πραγµατοποι-
ούν τόσες εφηµερίες, ενεργές ή µεικτές ή ετοιµότητας,
όσες απαιτούν οι ανάγκες του τµήµατός τους και έως το
ποσό της ανώτατης αποζηµίωσης, όπως αυτό ορίστηκε
στα εδάφια ii έως iv.

v. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις
ζώνες λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση, η οποία δεν υ-
περβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) ενεργές
εφηµερίες κάθε µήνα (5 Καθηµερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυ-
ριακή - Εξαιρέσιµη ηµέρα). 

vi. Τα µέλη Δ.Ε.Π. λαµβάνουν µηνιαίως αποζηµίωση
που δεν υπερβαίνει τις προβλεπόµενες στην Α΄ Ζώνη ε-
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φηµερίες και ως εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία µε
τους Επιµελητές Β΄, οι Επίκουροι Καθηγητές σε αντι-
στοιχία µε τους Επιµελητές Α΄, οι Αναπληρωτές Καθη-
γητές σε αντιστοιχία µε τους Διευθυντές και οι Καθηγη-
τές σε αντιστοιχία µε τους Συντονιστές Διευθυντές.»
Η παρούσα ισχύει αναδροµικά από 10.9.2013, ηµερο-

µηνία δηµοσίευσης του ν. 4182/2013.
2. Τροποποίηση του ν. 4238/2014
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011,

η οποία προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν. 4238/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ισχύς της ως άνω παραγράφου αρχίζει από
1.7.2014. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περι-
φέρειες έως 3.6.2014 εξετάζονται από αυτές.»

Άρθρο 44
Ρύθµιση θεµάτων 

του Εθνικού Οργανισµού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)

Στο άρθρο 16 του ν. 4186/2013 (Α΄193) επέρχονται oι
κάτωθι τροποποιήσεις:

1. Στην παράγραφο 1 και στην τρίτη περίοδο, η φράση
«και στη δηµιουργία και λειτουργία της Τράπεζας Θεµά-
των Εξετάσεων Διαβαθµισµένης Δυσκολίας, σε συνερ-
γασία µε το Ι.Ε.Π.» αναδιατυπώνεται ως εξής: «και στη
λειτουργία της Τράπεζας Θεµάτων Εξετάσεων Διαβαθµι-
σµένης Δυσκολίας, σε συνεργασία µε το Ι.Ε.Π..»

2. Η παράγραφος 2 αναριθµείται ως παράγραφος 2Α.
3. Στην παράγραφο 2Α, η περίπτωση α΄ αναδιατυπώ-

νεται ως εξής: 
«α) την έγκριση της εξεταστέας ύλης για τις πανελλα-

δικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκεί-
ων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.».

4. Στην παράγραφο 2A και στην περίπτωση η΄ διαγρά-
φονται οι πρώτες τρεις (3) λέξεις.

5. Στην παράγραφο 2Α, στην περίπτωση ι΄, στη δεύτε-
ρη περίοδο και µετά τη φράση «τον εκάστοτε Γενικό Δι-
ευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» προ-
στίθεται φράση ως εξής: «ή εφόσον αυτός ελλείπει, τον
εκάστοτε Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης».

6. Μετά το τέλος της παραγράφου 2Α προστίθεται ε-
πιπλέον παράγραφος 2Β ως εξής: 

«α) Ειδικά και µόνο για τα σχολικά έτη 2013-2014 και
2014-2015 και για τις διαδικασίες των πανελλαδικών ε-
ξετάσεων των ΓΕΛ που προβλέπονται στο π.δ. 60/2006
(Α΄65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στη
Φ.253/155439/Β6/2009 υ.α. (Β΄2544), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει, των πανελλαδικών εξετάσεων των Ε-
ΠΑΛ που προβλέπονται στο ν. 3748/2009 (Α΄29), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, των πανελλαδικών εξετάσεων
των ειδικών µαθηµάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που προβλέπο-
νται στη Φ. 253/128314/Β6/2002 υ.α. (Β΄1538), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και των πανελλαδικών εξετά-
σεων που προβλέπονται στη Φ.151/20049/Β6/2007
(Β΄272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύουν οι κεί-
µενες διατάξεις, µε τις οποίες διεξάγονται οι διαδικα-
σίες αυτές, µε τη διαφοροποίηση ότι ο πρόεδρος του
Ε.Ο.Ε. ασκεί την εποπτεία στις αντίστοιχες προβλεπόµε-
νες Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων, στις οποίες δύνα-
ται να παρίσταται. 

β) Για τις ως άνω διαδικασίες, για την ως άνω χρονική
περίοδο και για τις αρµοδιότητες που περιγράφονται
στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2Α του άρθρου
16 του ν. 4186/2013 που αναφέρονται σε κεντρικό επίπε-
δο, θα ζητείται η γνώµη του προέδρου του Ε.Ο.Ε..»

7. Στο τέλος της παραγράφου 2Β προστίθεται παρά-
γραφος 2Γ ως εξής: 

« Ειδικά και µόνο για το σχολικό έτος 2013-2014, ο
Ε.Ο.Ε. δεν εµπλέκεται στις διαδικασίες των προαγωγι-
κών εξετάσεων της Α΄Λυκείου και στη λειτουργία της
Τράπεζας Θεµάτων Εξετάσεων Διαβαθµισµένης Δυσκο-
λίας.»

8. Στην παράγραφο 3, στην περίπτωση β΄, να προστε-
θεί στο τέλος η φράση «ή όταν ελλείπει τον νόµιµο ανα-
πληρωτή του».

9. Στην παράγραφο 3, η περίπτωση δ΄ να αναδιατυπω-
θεί ως εξής: 

«Ένα µέλος ΔΕΠ Πανεπιστηµίου ή ένα µέλος ΕΠ ΤΕΙ
της χώρας ή της αλλοδαπής ανά Οµάδα Προσανατολι-
σµού Επιστηµών.»

10. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 αναδιατυπώνε-
ται ως έξης: 

«Έναν Σχολικό Σύµβουλο ανά Οµάδα Προσανατολι-
σµού Επιστηµών.»

11. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 προστίθε-
ται στο τέλος φράση ως εξής: «ή εφόσον αυτός ελλεί-
πει, τον εκάστοτε Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης ή τον νόµιµο αναπληρωτή του.»

12. Στην περίπτωση ζ΄της παραγράφου 3 προστίθεται
στο τέλος φράση ως εξής: «ή εφόσον ελλείπει τον νόµι-
µο αναπληρωτή του.»

13. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 αναδιατυπώ-
νεται ως εξής:

«4.α) Το Συµβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον
Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από πρό-
ταση του προέδρου της Αρχής για τα µέλη των περιπτώ-
σεων γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούµενης παραγράφου. Η ε-
πιλογή των υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο της Αρ-
χής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, οι οποίοι συνεπικου-
ρούνται από ειδική τριµελή επιτροπή δύο µελών ΔΕΠ
Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής και έναν σχολικό σύµβου-
λο Δ.Ε., τους οποίους ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και
Θρησκευµάτων. Για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της
προηγούµενης παραγράφου ορίζονται και αναπληρωµα-
τικά µέλη. Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της προηγούµε-
νης παραγράφου και σε περίπτωση µη εκδήλωσης ενδια-
φέροντος από υποψηφίους, τα µέλη προτείνονται από
τον Πρόεδρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής και
την ειδική τριµελή επιτροπή και ο ορισµός τους επικυρώ-
νεται από το Συµβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή
του.»

14. Η περίπτωση γστ΄ της παραγράφου 6 καταργείται.
15. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 τροποποιεί-

ται ως εξής: 
«Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Οικο-

νοµικών ο Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος είναι και δια-
τάκτης των δαπανών της. Με απόφαση του Προέδρου
της Αρχής µπορεί να εξουσιοδοτούνται άλλα µέλη ή άλ-
λα όργανά της να υπογράφουν «µε εντολή Προέδρου»
έγγραφα ή άλλες πράξεις.»

16. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.
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Άρθρο 45
Θέµατα Πρωτοβάθµιας 

και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

1. Στο εδάφιο α΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 3,
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) µετά τη φράση «Τα γραπτά
διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα» προστίθεται
κείµενο ως εξής: «Όλα τα θέµατα για τα µαθήµατα επι-
λογής της Α΄ τάξης Ηµερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων
Εσπερινού Γενικού Λυκείου: Εφαρµογές Πληροφορικής,
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και
Ευρωπαϊκός Πολιτισµός και Καλλιτεχνική Παιδεία, κα-
θώς και για όλα τα µουσικά µαθήµατα των Μουσικών Λυ-
κείων, για τα µαθήµατα κατευθύνσεων όλων των τάξεων
Λυκείου των Καλλιτεχνικών σχολείων ορίζονται από τον
οικείο διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.» 

2. Τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του ν. 3861/2010 (Α΄
112) περί «Προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρα-
κτήρα και απόρρητα» ισχύουν και για τις πράξεις που α-
φορούν τα µέλη της Κεντρικής Επιστηµονικής Επιτρο-
πής της Τράπεζας Θεµάτων Εξετάσεων και τα µέλη των
Επιστηµονικών Επιτροπών των Εξεταζόµενων Μαθηµά-
των που συγκροτούνται από το ΙΕΠ στο πλαίσιο εφαρµο-
γής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3, και
της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013
(Α΄193) για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους
και της αξιοπιστίας των ενεργειών των εν λόγω οργά-
νων. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισµό,
τις µετακινήσεις και τις αµοιβές των µελών και περιέ-
χουν δεδοµένα που αφορούν στην ταυτότητά τους, δη-
µοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραµµα Διαύγεια α-
µέσως µετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εξετά-
σεων.

3. Στο τέλος του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193)
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. α) Για το σχολικό έτος 2013-2014 δεν εφαρµόζεται
η τράπεζα θεµάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτή-
ριες εξετάσεις για τους µαθητές των Εκκλησιαστικών
Λυκείων στα υποχρεωτικά µαθήµατα ειδικότητας, των
Λυκείων Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους µαθητές
που φοιτούν σε Μειονοτικά Λύκεια και Μουσουλµανικά
Ιεροσπουδαστήρια και σε ελληνικά λύκεια του εξωτερι-
κού και για τους ρωµαιοκαθολικούς µαθητές που φοι-
τούν σε λύκεια στα οποία διδάσκεται το ρωµαιοκαθολικό
δόγµα στο εξεταζόµενο µάθηµα των θρησκευτικών. Η ε-
φαρµογή της τράπεζας δύναται να επεκτείνεται και
στους ανωτέρω µε σχετική απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από σχετική εισήγηση
του ΙΕΠ και γνώµη του Περιφερειακού Διευθυντή Πρω-
τοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (όσον αφορά στα Μειονοτικά
Λύκεια και τα µουσουλµανικά Ιεροσπουδαστήρια) ή του
αρµόδιου Συντονιστή σχολείων του εξωτερικού αντί-
στοιχα, β) Θέµατα εφαρµογής της τράπεζας θεµάτων
στα ΓΕΛ µπορεί να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση
του ΙΕΠ.»

4. Στο τέλος του άρθρου 43, του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 

«5. α) Δεν εφαρµόζεται η τράπεζα θεµάτων κατά τις
προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους µαθη-
τές των Ειδικών Επαγγελµατικών Λυκείων και β) Θέµατα
εφαρµογής της τράπεζας θεµάτων στα ΕΠΑ.Λ. µπορεί
να ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας και

Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ».
5. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του

ν. 4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται και η περίπτωση γ΄ α-
ναριθµείται σε β΄.

6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
11 του ν. 4186/2013 (Α΄193) συγχωνεύονται σε ένα και
αντικαθίστανται ως εξής: 

“Γενικό βαθµό προαγωγής σε όλες τις τάξεις του
ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνό-
λου των διδασκόµενων µαθηµάτων του αθροίσµατος του
µέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά ε-
ξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του µαθητή σε κάθε µά-
θηµα. Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθµολογίας των τετραµή-
νων και της γραπτής, εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατά-
ξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του µα-
θητή αποτελεί η επίτευξη γενικού µέσου όρου ίσου ή α-
νώτερου του δέκα (10) σε όλα τα µαθήµατα. Όταν µαθη-
τής δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή αλλά έχει µέχρι σε
δύο µαθήµατα κάτω του δέκα παραπέµπεται σε επανεξέ-
ταση το Σεπτέµβριο, οπότε και προάγεται εφόσον σε ό-
λα τα µαθήµατα έχει βαθµό ετήσιας επίδοσης τουλάχι-
στον δέκα (10). Μαθητής που δεν πληροί τις παραπάνω
προϋποθέσεις επαναλαµβάνει τη φοίτηση.»

7. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, υστέρα από
εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: α.
Επανακαθορίζονται τα µαθήµατα προσανατολισµού της
Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα µαθήµατα των οµάδων προσανα-
τολισµού της Γ΄ τάξης, καθώς και τα ωρολόγια προγράµ-
µατα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ.. β. Καθορίζονται τα ω-
ρολόγια προγράµµατα των ηµερησίων γυµνασίων. γ. Κα-
θορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των
µαθητών Γενικού Λυκείου. Εξαιρετικά για το σχολικό έ-
τος 2013-2014 για την Α΄ τάξη Ηµερησίου και την Α΄ και
Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και για το σχολικό έ-
τος 2014-2015 για την Β΄ τάξη Ηµερησίου και τη Γ΄ τάξη
Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο τρόπος και η διαδικασία α-
ξιολόγησης των µαθητών µπορεί να καθορίζεται µε τρο-
ποποίηση των υπαρχόντων προεδρικών διαταγµάτων».

8. Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193)
µετά τη φράση: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων» προστίθεται η φράση «ύστερα από
εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

9. Στην περίπτωση γ΄, της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν.
4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται η φράση «η αξιολόγησή
της».

10. Στο τέλος της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 2
του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται
φράση ως εξής: «και καθορίζονται τα ωρολόγια προ-
γράµµατα του Εσπερινού Γυµνασίου.»

11. Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄
193) προστίθεται περίπτωση ια΄: 

«ια) Καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Ο-
µάδων Μαθηµάτων Προσανατολισµού.»

12. Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) µετά τη φράση «του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευµάτων» προστίθεται η φράση «ύστερα από ει-
σήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

13. Στην αρχή του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου
43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται φράση «η διάρ-
κεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες, οι διακοπές, τα
ωρολόγια προγράµµατα των Ηµερησίων και Εσπερινών
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ΕΠΑ.Λ.». Για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 η
διάρκεια του σχολικού και διδακτικού έτους, οι περίοδοι
διδασκαλίας των µαθηµάτων και διεξαγωγής των εξετά-
σεων, οι αργίες και οι διακοπές καθορίζονται µε απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων.

14. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται η φράση «η διάρκεια
των διδακτικών περιόδων, οι αργίες και οι διακοπές,».

15. Στην περίπτωση ε΄της παρ. 2 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται η φράση «των ηµε-
ρησίων τεχνολογικών λυκείων» µε τη φράση «των ηµε-
ρησίων και εσπερινών επαγγελµατικών λυκείων».

16. Το εδάφιο ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής: 

«ι) καθορίζονται τα αναλυτικά προγράµµατα των µαθη-
µάτων όλων των τάξεων των Ηµερησίων και Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράµµατα των ηµερήσιων και
εσπερινών ΕΠΑ.Λ., η αντιστοιχία των διδασκοµένων µα-
θηµάτων και των κλάδων-ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε
α΄ και β΄, ανάθεση όλων των τάξεων ηµερησίων και ε-
σπερινών ΕΠΑ.Λ. και ρυθµίζονται θέµατα λεπτοµερεια-
κού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και λει-
τουργία των ηµερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».

17. Τα θέµατα των εδαφίων β΄ έως και ι΄, της παρ. 2
του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) ρυθµίζονται µε
υπουργική απόφαση ύστερα από εισήγηση του Ινστιτού-
του Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

18. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δοµή και
λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167) αντικαθίσταται ως
εξής:

«5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα µε τον αριθµό των οργα-
νικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι µονοθεσία ή πολυ-
θέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζε-
ται µε βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθµό νη-
πίων και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1)
νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγό-
τερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζεται
ο αριθµός των µαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπια-
γωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν µέσα στα
παιδικά κέντρα µπορεί να είναι µονοθέσια ή πολυθέσια,
ανάλογα µε τον αριθµό των νηπίων που φοιτούν και µε
βάση την αντιστοιχία µιας θέσης νηπιαγωγού προς τριά-
ντα (30) νήπια.»

19. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του Επαγ-
γελµατικού Λυκείου καταρτίζονται από το I.E.Π., µετά α-
πό αιτιολογηµένη γνώµη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των
προγραµµατικών συµφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε τα Ε-
παγγελµατικά Επιµελητήρια ή και τις επιστηµονικές ενώ-
σεις, εφόσον υπάρχουν, και περιλαµβάνουν:».

20. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και προκειµένου
για την οµαλή διεξαγωγή των προαγωγικών, απολυτη-
ρίων και πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. και τις
ΕΠ.Α.Σ. δύναται να διατίθεται ο αναγκαίος αριθµός εκ-
παιδευτικών των ειδικοτήτων του άρθρου 82 του
ν. 4172/2013 της µη τυπικής εκπαίδευσης στην τυπική
εκπαίδευση.

21. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.

Άρθρο 46
Ρυθµίσεις Θεµάτων Ειδικής Αγωγής

1. Η παρ. 24 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 9 του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής: 

«24. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ οι οποίοι προσλαµβάνονται
για ΣΜΕΑΕ και Τµήµατα Ένταξης σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε Δι-
ευθύνσεις Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-
σης και απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες εβδοµαδι-
αίως, λαµβάνουν τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές πλή-
ρους ωραρίου από την έναρξη του σχολικού έτους 2013-
2014. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, συµπληρώνουν το προβλεπόµενο από
το νόµο διδακτικό ωράριο εντός της οικείας Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης µε την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:
σε άλλη ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προ-
βλέπεται, σε ενισχυτική διδασκαλία στην ίδια σχολική
µονάδα ή σε άλλη σχολική µονάδα της οικείας Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης, σε διοικητικό έργο της σχολικής µο-
νάδας που υπηρετούν ή σε όµορη σχολική µονάδα. Η α-
νωτέρω απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης δι-
δακτικού έργου µε όλες τις απορρέουσες από αυτό συ-
νέπειες. Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς
που προσλαµβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαί-
δευσης για τις δοµές της ειδικής αγωγής. Τα όσα ανωτέ-
ρω υλοποιούνται µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκ-
παίδευσης.»

2. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της
παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), καταργού-
νται και τίθενται εδάφια ως εξής: «Οι προσλήψεις ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη
στήριξη, πραγµατοποιούνται αποκλειστικά ως µειωµέ-
νου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαι-
δευτικούς µειωµένου ωραρίου, η σύµβαση πρόσληψής
τους µπορεί µε απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαί-
δευσης να µετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι
εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή
τους, για το ίδιο πρόγραµµα ΕΣΠΑ και στην ίδια περιοχή
της ίδιας βαθµίδας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω εκπαιδευτι-
κοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής
Αγωγής που προσλαµβάνονται για την παράλληλη στή-
ριξη, εφόσον δε συµπληρώνουν το προβλεπόµενο διδα-
κτικό τους ωράριο, παρέχουν συµπληρωµατικά υπηρε-
σίες µε σειρά προτεραιότητας: α) παράλληλη στήριξη-
συνεκπαίδευση και σε άλλους µαθητές µε αναπηρία
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύ-
θυνσης Εκπαίδευσης, β) ενισχυτική διδασκαλία στους
µαθητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη-συ-
νεκπαίδευση, στην ίδια σχολική µονάδα ή σε άλλη σχο-
λική µονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γ) υ-
πηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπε-
ται. Τα ανωτέρω υλοποιούνται µε αποφάσεις του οικείου
Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση µετατροπής της
σύµβασης µειωµένου ωραρίου σε πλήρους ωραρίου κατά
τα ανωτέρω, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται
στην αποστολή των ονοµάτων των εκπαιδευτικών στη
Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της
σχετικής υπουργικής απόφασης.»
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3. Στην παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 56 του
ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργείται, από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, το εδάφιο από τη φράση: «Οι εκ-
παιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων» έως και τη φρά-
ση: «έως και τις ώρες υποστήριξης, από το οικείο ΚΕΔ-
ΔΥ.»

4. Για τις ανάγκες δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιο-
χών και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι αντίστοιχοι πίνακες
πρόσληψης προσωπικού των περιφερειακών διευθύνσε-
ων, µπορούν να συγκροτούνται οι ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39
του ν. 4115/2013, µε ψυχολόγους και κοινωνικούς λει-
τουργούς οι οποίοι διατίθενται από την τοπική αυτοδιοί-
κηση, τις δηµόσιες µονάδες υγείας και τα ΚΕΔΔΥ. Τα α-
νωτέρω ισχύουν από το σχολικό έτος 2013-2014.

5. Στις περιπτώσεις προγραµµάτων συνεκπαίδευσης
για µαθητές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής
(Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε σχολικές µονάδες Γενικής Εκπαίδευσης
που διαθέτουν Τµήµα Ένταξης, τη διαδικασία για τη µε-
ταφορά των µαθητών αναλαµβάνει η Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εγγρα-
φής κάθε µαθητή. Σε περίπτωση που το πρόγραµµα συ-
νεκπαίδευσης διενεργείται σε σχολική µονάδα άλλης Δι-
εύθυνσης Εκπαίδευσης από αυτή στην οποία είναι εγγε-
γραµµένος ο µαθητής, την έγκριση µετακίνησης εκδίδει
ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ και ΔΕ.

6. Στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24)
στην περίπτωση γ΄ που ακολουθεί µετά την περίπτωση
2β΄, µετά τη φράση «ΣΔΕΥ» τίθεται η φράση «, καθώς
και στις ΣΜΕΑΕ». Τα ανωτέρω ισχύουν από την έναρξη
της σχολικής χρονιάς 2013-2014.

7. Κατά την πρώτη εφαρµογή από το σχολικό έτος
2013-2014 του θεσµού των ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39
του ν. 4115/2013 (Α΄24) µπορούν να συγκροτούνται οι
ΕΔΕΑΥ ακόµα και αν απουσιάζει ένα µέλος τους, λόγω
εξάντλησης των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών Ε-
ΕΠ που τηρούνται στις περιφερειακές διευθύνσεις εκ-
παίδευσης.

8. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαϊου 2014.

Άρθρο 47
Ρύθµιση Θεµάτων 

Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης

1. Στο άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προ-
στίθεται εµβόλιµο εδάφιο, το οποίο λαµβάνει τον αριθµό
ζ΄, αναριθµουµένων των λοιπών σε η΄ και θ΄, ως ακο-
λούθως: 

«ζ) τη διαδικασία και τον τρόπο εγγραφών και µετεγ-
γραφών και την έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έ-
τους».

2. Στο άρθρο 18 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται
εµβόλιµη παράγραφος, η οποία λαµβάνει τον αριθµό 3,
αναριθµούµενης της νυν παραγράφου 3 σε 4, ως ακο-
λούθως: 

«3. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόµενοι των ΙΕΚ, καθώς
και οι απόφοιτοι άλλων δοµών εκπαίδευσης - κατάρτι-
σης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότη-
τες απαλλασσόµενοι από τα µαθήµατα τα οποία ήδη έ-
χουν διδαχθεί, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα προγράµµα-
τα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ..»

3. Oι παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 23 του

ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
«4. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συµπληρώσει

τουλάχιστον 120 ηµεροµίσθια στην ειδικότητα που εγ-
γράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυµούν, µε υ-
πεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από
την υποχρέωση φοίτησης του εξαµήνου Πρακτικής Ά-
σκησης και τους απονέµεται η Βεβαίωση Επαγγελµατι-
κής Κατάρτισης µε την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξα-
µήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτι-
σης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συµπληρώσει
τουλάχιστον 40 ηµεροµίσθια στην ειδικότητα που εγγρά-
φονται, προσµετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής
Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυµούν, µε υπεύθυ-
νη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996.» και 

«7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξά-
µηνα, επιµερισµένη σε τέσσερα (4) εξάµηνα θεωρητικής
και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως
1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύµφωνα µε τα ε-
γκεκριµένα προγράµµατα σπουδών και σε ένα εξάµηνο
Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας
960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειµε-
ρινό ή εαρινό εξάµηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθµιας
µη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους
ανωτέρων από αυτή βαθµίδας ή ΣΕΚ. Το πέµπτο εξάµηνο
Πρακτικής Άσκησης δυναται να λαµβάνει χώρα κατά τη
διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαµήνου φοίτη-
σης. Ο µέγιστος αριθµός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε
τριάντα (30) καταρτιζόµενους, σε εργαστηριακά ή θεω-
ρητικά ή και µεικτά µαθήµατα.»

4. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 27
του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίστανται ώς εξής: 

«Υποδιευθυντής τοποθετείται σε κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ
και ΚΔΒΜ. Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ µε περισσότε-
ρους από εκατόν ογδόντα (180) σπουδαστές τοποθετεί-
ται και δεύτερος υποδιευθυντής.»

5. Το εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του
ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«α. Ευθύνεται για τη διοικητική λειτουργία και οικονο-
µική διαχείριση των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.»

6. Το τελευταίο εδάφιο α΄ της παρ. 10 του άρθρου 27
του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Ο υποδιευθυντής δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα παρά
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκρι-
ση της ΓΓΔΒΜ.»

7. Στο άρθρο 44 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται
παράγραφος 4 ως ακολούθως: 

«4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραµµατείας
Δια Βίου Μάθησης εκδίδεται ο Κανονισµός Λειτουργίας
των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5
του ν. 2525/1997 (Α΄188), τα οποία υπάγονται στη Γενική
Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης. Με τον ανωτέρω Κανονι-
σµό ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που αφορούν στην ίδρυ-
ση, οργάνωση και λειτουργία των ΣΔΕ, στις βασικές αρ-
χές και τα χαρακτηριστικά τους, στα προγράµµατα εκ-
παίδευσης και στη διάρκειά τους, στη διοίκηση και στε-
λέχωση, στη µοριοδότηση των εκπαιδευτών, στην αξιο-
λόγηση και αυτοαξιολόγηση δοµών, προγραµµάτων, εκ-
παιδευτών και εκπαιδευοµένων, στην υπηρεσιακή κατά-
σταση του προσωπικού τους, στη διαδικασία και στον
τρόπο εγγραφών και µετεγγραφών, στην έναρξη και λή-

26



ξη του εκπαιδευτικού έτους, στα υπηρεσιακά έντυπα και
οποιαδήποτε λοιπά θέµατα λεπτοµερειακού χαρακτήρα
τα οποία αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία
τους.»

8. Στο άρθρο 47κ του ν. 4186/2013 (Α΄193) καταργού-
νται οι παράγραφοι 1 και 4, αναριθµούµενων των λοιπών
σε 1, 2, 3, 4.

9. Στο άρθρο 31 του ν. 4115/2013 (Α΄24) αντικαθίστα-
ται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ως ακολούθως: 

«1. α) Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχι-
στον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα,
στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄188)
τα οποία ανήκουν στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµ-
µατείας Δια Βίου Μάθησης.»

10. Από τα ταµειακά διαθέσιµα του καταργηθέντος
Ο.Ε.Ε.Κ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3879/2010
(Α΄63), τα οποία µεταφέρθηκαν στη Γενική Γραµµατεία
Δια Βίου Μάθησης για τις λειτουργικές ανάγκες των δη-
µοσίων Ι.Ε.Κ., βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 5 περί-
πτωση α΄ του ν. 3966/2011 (Α΄118), τµήµα αυτών που α-
φορά καταβληθέντα δίδακτρα υποψηφίων καταρτιζόµε-
νων για το 2010, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν εκ-
παιδεύτηκαν, είναι δυνατόν να επιστραφούν στους δικαι-
ούχους, ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, από το Ίδρυ-
µα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Οι δικαι-
ούχοι επιστροφής των ανωτέρω διδάκτρων υποχρεού-
νται να υποβάλουν στη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μά-
θησης εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του πα-
ρόντος νόµου: α) το παραστατικό ή νόµιµο αντίγραφο
της καταβολής των διδάκτρων, β) υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές πο-
σό καταβολής, ο φορέας στον οποίο κατεβλήθησαν τα
δίδακτρα (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η αιτία καταβολής τους.
Η εκκαθάριση των ανωτέρω επιστροφών από το ΙΝΕΔΙ-
ΒΙΜ θα γίνει µετά από έγκριση των ανωτέρω δικαιολογη-
τικών από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και αποστολή τους στο φορέα
εκκαθάρισης.

11. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η πιστοποίηση των προγραµµάτων σπουδών γίνεται
από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βάσει των προγραµµατικών συµ-
φωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε τα Επαγγελµατικά Επιµελη-
τήρια ή και τις επιστηµονικές ενώσεις, εφόσον υπάρ-
χουν, µε τη σύµφωνη γνώµη του I.E.Π..»

12. Κυρώνεται από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως η αριθµ. ΓΠ/20082/23.12.2012 από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολι-
τισµού και Αθλητισµού «Σύστηµα Πιστοποίησης Εκπαι-
δευτικής Επάρκειας Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευ-
σης» (Β΄2844), καθώς και η αριθµ. Β/2387/17.1.2013 α-
πόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως τροποποιήθηκε
µε την αριθµ. ΔΠ/13515/24.5.2013 όµοια απόφαση και ι-
σχύει, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που εκδόθηκε σε
εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

13. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαϊου 2014.

Άρθρο 48
Ρυθµίσεις Ιδιωτικών Σχολείων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιω-
τικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οι-
κοτροφείων» (Α΄244) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των
λοιπών υποδοµών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να α-
ξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και
διδακτικών ηµερών, για την παροχή υπηρεσιών µορφωτι-
κού, επιµορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλη-
τικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον οι υπηρε-
σίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης
και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η
προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η
άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από
τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουρ-
γίας ιδιωτικών σχολείων.»

2. Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις:
α) τα άρθρα 64, 71, 72, 73, 74, 76 και 77 του α.ν.

2545/1940 (Α΄287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων-Φρόντι-
στηρίων και Οικοτροφείων»,
β) το άρθρο 10 του ν. 682/1977 (Α΄244) «Περί Ιδιωτι-

κών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικο-
τροφείων»,
γ) το άρθρο 1 του α.ν. 284/1968 (Α΄32) «Περί κυρώσε-

ως της υπ’ αριθµ. 158379 (Α΄1025) 4.11.1967 υπουργι-
κής αποφάσεως περί χαρακτηρισµού των Σχολών Ξένων
Γλωσσών ως φροντιστηρίων», 
δ) η υ.α. Φ.621.32/129/70882/12.4.1975 (Β΄423) «Περί

κριτηρίων φροντιστηρίων», 
ε) η υ.α. Φ.42301/8.4.1978 (Β΄405) «Περί αντικαταστά-

σεως της Φ.621.32/129/70882 αποφάσεως περί κριτη-
ρίων Φροντιστηρίων»,
στ) οι παράγραφοι 59, 60, 61 και 65 της υ.α.

ΣΤ/56/13.11.2000 (Β΄1409) «Μεταβίβαση δικαιώµατος υ-
πογραφής «µε εντολή Υπουργού» στους Προϊσταµέ-
νους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης των Νοµών και Νοµαρ-
χιών»,
ζ) οι παράγραφοι 2, 4, 5 και στην παράγραφο 10 η φρά-

ση «των φροντιστηρίων» του άρθρου 20 και στην παρά-
γραφο 30 η φράση «των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών» του άρ-
θρου 24 της υ.α. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (Β΄
1340) «Καθορισµός των ειδικότερων καθηκόντων και αρ-
µοδιοτήτων των προϊσταµένων των περιφερειακών υπη-
ρεσιών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών µονά-
δων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων».
η) η υ.α.46508/10.5.1976 (Β΄661) «Περί προσλήψεως

αλλοδαπών υπό φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών», όπως
τροποποιήθηκε µε τις υπουργικές αποφάσεις
Δ5/5284/26.10.1983 (Β΄641) και Δ5/6480/17.12.1985
(Β΄832).

3. Στην υποπαράγραφο Θ.18 της παραγράφου Θ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και στην περίπτωση 7
που προσετέθη µε το άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 4229/2014,
η φράση «έως την 31η Δεκεµβρίου 2013» αντικαθίσταται
από τη φράση «έως τη 15η Ιουλίου 2014».

4. Στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ και του υπο-
στοιχείου α.ι της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου
Θ.3 της παραγράφου Θ΄ τού άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγρα-
φο 15 περίπτωση α΄ του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, µε-
τά τη φράση «επικαιροποιούνται» προστίθεται η φράση
«από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης».
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5. Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ3 του
ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 3 του άρ-
θρου 30 του ν. 4111/2013, προστίθεται δεύτερο εδάφιο
ως εξής: 

«Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο µέχρι τη
λήξη του πρώτου τριµήνου του ηµερολογιακού έτους ε-
ντός του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία
του το σχολείο, προκειµένου οι µονάδες εκπαίδευσης να
λειτουργήσουν από το επόµενο σχολικό έτος.»

6. Οι σύζυγοι ή συγγενικά πρόσωπα µέχρι δευτέρου
βαθµού συγγενείας φυσικού προσώπου που ήταν ολικώς
ή µερικώς κάτοχος αδείας ιδιωτικού σχολείου πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συµ-
µετέχοντας σε εταιρικό σχήµα οποιασδήποτε νοµικής
µορφής, αιτούνται έκδοση νέας άδειας προκειµένου να
λειτουργήσουν στην ίδια διεύθυνση εντός της εποµένης
διετίας ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης, υποχρεούνται στην προσκόµιση του
εντύπου υπεραξίας του άρθρου 13 του ν. 2238/1994. 

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.

Άρθρο 49
Ρύθµιση Αρµοδιότητας Συµβουλίου 

Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)

1. Το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προ-
σόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σε-
πτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγ-
γελµατικών προσόντων, και άλλες διατάξεις», (Α΄78) εί-
ναι αρµόδιο και για την αναγνώριση της επαγγελµατικής
ισοδυναµίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης
τρίτων χωρών της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 3696/2008 (Α΄177) και των µεταπτυχιακών τίτ-
λων σπουδών της περίπτωσης β' της ιδίας παραγράφου,
όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 23 του άρθρου
30 του ν. 4111/2013 (Α΄18). Κατά τα λοιπά το Σ.Α.Ε.Π. ε-
φαρµόζει αναλογικά τη διαδικασία του π.δ. 38/2010.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.

Άρθρο 50
Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρ-
θρου 7 του ν. 4142/2013 µε τις οποίες συµπληρώθηκε το
άρθρο 7 του ν. 4009/2011 στους εισαχθέντες έως και το
ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 στα τµήµατα των καταργη-
θέντων Πανεπιστηµίων Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας α-
πονέµεται ο τίτλος των πανεπιστηµίων στα οποία, τα
τµήµατα των ιδρυµάτων αυτών έχουν ενταχθεί ή µε τµή-
µατα των οποίων έχουν συγχωνευθεί. Ο οικείος πρύτα-
νης των τελευταίων υπογράφει τους τίτλους σπουδών
και διενεργεί την ορκωµοσία των αποφοίτων. Η διάταξη
αυτή εφαρµόζεται αναλόγως και για τους µεταπτυχια-
κούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των καταργη-
θέντων ιδρυµάτων

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.

Άρθρο 51
Θέµατα Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση

1. Ειδικά και µόνο για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015,
στους υποψηφίους που υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύ-
θυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Αί-
τηση-Δήλωση για συµµετοχή στις πανελλαδικές εξετά-
σεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελµατικών Λυκεί-
ων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθµού εισακτέ-
ων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τµήµατα και εισα-
γωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστηµίων, των Ανώτα-
των Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, των ΤΕΙ, και της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

2. Οι θέσεις αυτές καταλαµβάνονται από τους ανωτέ-
ρω υποψηφίους, εφόσον δεν επιλέγονται κατά πρώτον
για τις θέσεις της περίπτωσης i της παρ. 11β του άρθρου
59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).

3. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής: α) Για τους υπο-
ψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ηµερήσιων
ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. -οµάδα Β΄ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρ-
βαση του αριθµού εισακτέων, β) για τους υποψηφίους
των πανελλαδικών εξετάσεων των ηµερήσιων ΕΠΑ.Λ. ο-
µάδα Α΄ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθµού
εισακτέων, γ) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ
και ΕΠΑ.Λ.-οµάδα Β΄ δίνεται το δικαίωµα να διεκδική-
σουν όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α΄ µείνουν
κενές, µε αίτησή τους µετά την έκδοση των αποτελε-
σµάτων, σύµφωνα µε τα επιστηµονικά πεδία που µπο-
ρούν να δηλώσουν µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία,
δ) κατά τον προσδιορισµό των θέσεων που αντιστοιχούν
στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και
β΄ της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση
στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, αν προκύπτει δε-
καδικό υπόλοιπο ίσο ή µεγαλύτερο από το µισό της ακέ-
ραιης µονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι µικρότερο
από το µισό της ακέραιης µονάδας, δεν λαµβάνεται υπό-
ψη, εκτός εάν µηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογ-
γυλοποίηση στην ακέραιη µονάδα, ώστε σε κάθε περί-
πτωση να υπάρχει µία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή
ή Τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

4. Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), η οποία προστέθηκε
µε την παρ. 11 περίπτωση β΄ του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4071/2012 (Α΄85), καταργεί-
ται. Τα εννέα εδάφια που ακολουθούν την υποπερίπτω-
ση iii της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997 διαγράφονται.

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄
της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν.  2909/2001 (Α΄90) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε
µε την περίπτωση α΄ της παρ. 11 του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011 (Α΄118) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Εάν µε το σύνολο των µορίων που έχει επιτύχει ο υ-
ποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από µία
σχολές ή τµήµατα εισάγεται τελικά µόνο σε εκείνη τη
σχολή ή τµήµα που προσδιόρισε στη δήλωσή του µε σει-
ρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες, σχο-
λές ή τµήµατα που έχει δηλώσει.» 

6. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.
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Άρθρο 52
Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση µε το 10%

1. Στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και στην πα-
ράγραφο 33 αυτού, στο πρώτο εδάφιο µετά τη φράση
«οι οποίοι επιθυµούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή
τους σε Τµήµα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση» δια-
γράφεται το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.» και τίθεται η φράση
«των Πανεπιστηµίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων Εκκλησιαστικών
Ακαδηµιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής
Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ι-
δρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υ-
παξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνοµικής και
Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, καθώς και της Ακαδηµίας Ε-
µπορικού Ναυτικού». Στο ίδιο εδάφιο και µετά τη φράση
«µε βάση τη βαθµολογία της τελευταίας εξέτασής τους
στα πανελλαδικώς εξεταζόµενα µαθήµατα» προστίθεται
η φράση «των ηµερήσιων Λυκείων» ενώ στο δεύτερο ε-
δάφιο της ίδιας παραγράφου, µετά τη φράση «που έπε-
ται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξετα-
ζόµενα µαθήµατα», προστίθεται η φράση «των ηµερή-
σιων Λυκείων».
Στην ίδια παράγραφο, µετά το τρίτο εδάφιο προστίθε-

νται τέταρτο και πέµπτο εδάφια ως εξής: 
«Ειδικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 δίνεται

κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα συµµετοχής στο 10% των θέ-
σεων εισακτέων και σε όσους είχαν συµµετάσχει στις
πανελλαδικές εξετάσεις των ηµερήσιων Λυκείων το έ-
τος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθ-
µού εισακτέων κατανέµονται στους υποψηφίους του έ-
τους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του
έτους 2013 σε ποσοστό 60%.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.

Άρθρο 53
Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής 

Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

1. Από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 οι επιτυχόντες
σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τµήµα της Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης που είναι: α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια
του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικατα-
στάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006
(Α΄75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων, β)
γονείς ή τέκνα πολυµελών οικογενειών µε τρία ζώντα
τέκνα από νόµιµο γάµο ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως α-
ναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συµπεριλαµβανοµένων
των περιπτώσεων άγαµων µητέρων µε τρία µη αναγνω-
ρισθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες: γ.α.) µε αδελ-
φό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπου-
δών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄
195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, µετα-
πτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπι-
στήµιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδη-
µίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολο-
γικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτε-
ρες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού διαφορετικής πόλης της µόνι-
µης κατοικίας των γονέων τους, γ.β.) ορφανοί από τον έ-
να ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαµης µητέρας µε
ένα ή δύο µη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) µε γονείς, τέ-
κνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή
νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιµοκάθαρση ή πά-

σχουν από µυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην
κατηγορία ατόµων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητι-
κά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία άνω του 67%,
γ.δ.) τέκνα των θυµάτων της τροµοκρατίας που αναφέ-
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄
120), γ.ε.) πολύδυµα τέκνα εφόσον συµµετέχουν στις
πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη µεταφορά της
θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τµήµα Πα-
νεπιστηµίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήµιο και
Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..

2. Η κατά τα ανωτέρω µεταφορά της θέσης πραγµα-
τοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµή-
µατος υποδοχής.

3. Οι δικαιούχοι µεταφοράς δύνανται να υποβάλουν
σχετική αίτηση προς το Τµήµα υποδοχής.

4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη µε-
ταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων.

5. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τµηµάτων των
Α.Ε.Ι. καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευµάτων, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους
των αντίστοιχων Σχολών, Τµηµάτων και των Εισαγωγι-
κών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόµενα ε-
παγγελµατικά δικαιώµατα, όπου αυτά υφίστανται. Η α-
πόφαση εκδίδεται µετά από γνώµη της Α.ΔΙ.Π. η οποία
περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων
εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των δέκα (10) ηµε-
ρών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήµατος του Υ-
πουργού.

6. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν µέρος στις εξετά-
σεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013-
2014 και εντεύθεν.

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.

Άρθρο 54
Μετακίνηση Προϊσταµένων 

Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων δύναται να µετακινούνται οι Προϊστάµενοι Γενι-
κών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και θρησκευµάτων σε αντίστοιχες θέσεις
φορέων και υπηρεσιών εν γένει αρµοδιότητας ή εποπτεί-
ας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, µέχρι
τη µε οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους ή την
επιλογή νέων Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.

Άρθρο 55
Προσωπικό Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.)

1. Τα προβλεπόµενα στο τελευταίο εδάφιο της περί-
πτωσης 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014
(Α΄32) εφαρµόζονται και για τα υπηρετούντα µέλη των
κατηγοριών ΕΡ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι.. Το εν λόγω
προσωπικό διατηρεί µέχρι την έκδοση του προβλεπόµε-
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νου από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.
4009/2011, προεδρικού διατάγµατος την κατά το χρόνο
της ένταξής του βαθµολογική και µισθολογική κατάστα-
ση.

2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που
προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρ-
θρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), οι θέσεις των µελών
της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011, των µόνιµων διοικητικών υπαλλήλων και
των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που
υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. µετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντί-
στοιχες θέσεις των προβλεποµένων στο άρθρο 29 του
ν. 4009/2011 µελών κατηγορίας ΕΔΙΠ. Οι ανωτέρω κατη-
γορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγο-
ρίας ΕΔΙΠ διατηρούν την κατά το χρόνο της ένταξής
τους βαθµολογική και µισθολογική κατάσταση έως την
έκδοση του προβλεπόµενου στην παρ. 6 του άρθρου 29
του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγµατος και του προ-
βλεπόµενου Οργανισµού του Ιδρύµατος.

3. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρ-
θρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται εδάφιο
ως εξής: 

«Η χρονική προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας του
πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις µετακί-
νησης Καθηγητών και Λεκτόρων λόγο κατάργησης του
Τµήµατος που υπηρετούσαν.»

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.

Άρθρο 56
Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 

Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

1. Το Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του
Τ.Ε.Ι. Ιονιων Νήσων µετονοµάζεται σε Τµήµα Ψηφιακών
Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων µε
έδρα το Αργοστόλι και εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολο-
γικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Το Τµήµα δέ-
χεται εισακτέους από το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 και
εφεξής. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη των προεδρι-
κών διαταγµάτων 103/2013 (Α΄136) και 94/2013 (Α΄132)
που αντίκεικαι στην παρούσα διάταξη καταργείται.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.

Άρθρο 57
Ελληνικά Σχολεία του Εξωτερικού

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012 (Α΄159)
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου   82 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 67) η φράση «καταργούνται σταδιακά
από το σχολικό έτος 2014-2015» αντικαθίσταται από τη
φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος
2016-2017».

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.

Άρθρο 58
Θέµατα Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης

1. Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α' 110) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Κάθε είδους έξοδα που προκύπτουν από τη λει-
τουργία των Τµηµάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης και της

Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων, η οποία συ-
γκροτείται µε απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Αθλητισµού, καλύ-
πτονται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων.»

2. Οι δαπάνες οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί στο
πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητι-
κών Τάξεων και αφορούν στην αποπληρωµή των τιµολο-
γίων µεταφοράς των µαθητών-αθλητών των Τµηµάτων
Αθλητικής Διευκόλυνσης, µπορούν να καταβληθούν
στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων
και της διαδικασίας του Δηµόσιου Λογιστικού, εφόσον,
µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση της ΚΕΑΤ, προκύπτει
ότι οι δαπάνες αυτές ήταν άµεσες και επιτακτικές για
την αντιµετώπιση των λειτουργικών της αναγκών και ε-
φόσον εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις στον προϋ-
πολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η
Μαΐου 2014.

Άρθρο 59

Η προθεσµία αναστολής λήψης αναγκαστικών µέτρων
του εδαφίου 1 της παρ. A΄ του άρθρου 48 του
ν. 3943/2011, όπως ισχύει, παρατείνεται µέχρι τις
30.6.2017.
Από 1.7.2017 παύει η περίοδος αναστολής και τυχόν

υπόλοιπο οφειλής θα εντάσσεται αυτοδίκαια στις ισχύ-
ουσες κατά την ηµεροµηνία αυτή διατάξεις τµηµατικής
καταβολής, χωρίς απώλεια τυχόν ευεργετηµάτων.

Άρθρο 60
Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 - Βοσκή - Υλοτοµία

1. Το άρθρο 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 103 
Βοσκότοποι - Ρύθµιση της βοσκής

1. Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσ-
σεται αυτοφυής ή µη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή
ξυλώδης µε θαµνώδη ή αραιά δενδρώδη µορφή ή και µι-
κτή, οι οποίες δύναται να χρησιµοποιηθούν για βόσκηση
αγροτικών ζώων.
Για τις ανάγκες εφαρµογής κοινοτικών και εθνικών

προγραµµάτων, για τις δηµοσίου χαρακτήρα ανωτέρω ε-
κτάσεις δηµιουργείται, κατ' έτος, αντίστοιχος θεµατικός
χάρτης στο Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων (LPIS-
GIS), ο οποίος εγκρίνεται µε κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ο α-
νωτέρω θεµατικός χάρτης αφορά αποκλειστικά και µό-
νον στην εφαρµογή των κοινοτικών και εθνικών προ-
γραµµάτων και δεν επηρεάζει την αποτύπωση, προστα-
σία και διαχείριση των εκτάσεων αυτών σύµφωνα µε το
εθνικό δίκαιο.
Η προστασία και διαχείριση των βοσκοτόπων, στους ο-

ποίους υπάγονται και εκτάσεις που έχουν χαρακτήρα
βοσκότοπου των ακινήτων της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 4061/2012, γίνεται σύµφωνα µε την κείµε-
νη νοµοθεσία και τις επόµενες παραγράφους 2 έως 7
του παρόντος.

2. Η χρήση της βοσκής εντός των εκτάσεων που προ-
στατεύονται από τη δασική νοµοθεσία ασκείται ελεύθε-
ρα, στο βαθµό που δεν παρεµποδίζεται η φυσική εξέλιξη
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και ανάπτυξη, καθώς και οι παραγωγικές, προστατευτι-
κές, υδρονοµικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες των
οικοσυστηµάτων που συγκροτεί η φυόµενη στις ανωτέ-
ρω εκτάσεις βλάστηση, η προστασία και διαχείριση των
οποίων διέπεται από τις κείµενες για κάθε κατηγορία
των ανωτέρω εκτάσεων διατάξεις.

3. Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-
κής Αλλαγής που εκδίδεται µετά από εισήγηση της καθ’
ύλην αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων ορίζονται τα κριτήρια για την
κατάταξη των βοσκήσιµων ακινήτων σε ζώνες χαµηλής,
µεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας, τα στρέµµατα που
αναλογούν ανά ζωική µονάδα ανάλογα µε τη βοσκοϊκα-
νότητα του βοσκοτόπων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα. Γεωπόνος και δασολόγος που υπηρετούν στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιµη
έκταση και στην οικεία Διεύθυνση Δασών συντάσσουν
έκθεση αυτοψίας µε την οποία προσδιορίζουν, µε βάση
τα κριτήρια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης,
αν η έκταση ή τµήµατα αυτής κατατάσσονται σε ζώνη
χαµηλής, µεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας.

4. Η βοσκή εντός των ανωτέρω εκτάσεων, στις οποίες
αυτή δεν έχει απαγορευθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας, ασκείται επί τη βάσει διαχειρι-
στικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής. Το ανωτέρω
σχέδιο συντάσσεται για µεν τις ιδιωτικές εκτάσεις µερί-
µνη των ιδιοκτητών τους, για δε τις δηµόσιες, µερίµνη
των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, σε περίπτωση
δε αδυναµίας των τελευταίων, από την αρµόδια Περιφε-
ρειακή Ενότητα και εγκρίνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε-
τά από εισήγηση του αρµόδιου Δασάρχη και του Προϊ-
σταµένου της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οι-
κείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, αν πρόκειται για βο-
σκήσιµες εκτάσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στο ανωτέρω σχέδιο
ρυθµίζεται χωρικά η βοσκή, σύµφωνα µε τις υφιστάµε-
νες και τις προκύπτουσες χρήσεις, καθώς και τη βοσκοϊ-
κανότητα της περιοχής και µελετάται η αναβάθµιση των
βοσκήσιµων εκτάσεων προς εξυπηρέτηση της σκοπού-
σας χρήσης. Κατασκευές ή εγκαταστάσεις, που προβλέ-
πονται από τα διαχειριστικά σχέδια για την εξυπηρέτηση
της λειτουργίας του βοσκότοπου, των κτηνοτροφών και
την καλύτερη διαβίωση των ζώων, είναι επιτρεπτές.
Για τον υπολογισµό των δικαιωµάτων χρήσης λαµβά-

νονται υπόψη τα δικαιώµατα των αποκαταστηθέντων
κτηνοτρόφων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24
παρ. 2 του ν. 4061/2012.

5. Τα δικαιώµατα χρήσης της βοσκής σε κτηνοτρό-
φους, επί των επιτρεποµένων σύµφωνα µε το εγκριθέν
διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης δηµοσίων και εποικιστι-
κών χορτολιβαδικών εκτάσεων, κατανέµονται από τις οι-
κείες Περιφερειακές Ενότητες, ύστερα από εισήγηση
των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων.

6. Οι δικαιούχοι τη βοσκή κτηνοτρόφοι για τις δηµό-
σιες και εποικιστικές χορτολιβαδικές εκτάσεις καταβάλ-
λουν µίσθωµα για τη χρήση της βοσκής, το ύψος του ο-
ποίου ως και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια µε τη µί-
σθωση, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το ανωτέρω
µίσθωµα κατατίθεται υπέρ του Δήµου στη διοικητική πε-

ριφέρεια του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό
λογαριασµό του, µε την υποχρέωση διάθεσής του απο-
κλειστικά για τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υ-
ποδοµής του βοσκοτόπου, καθώς και για τη σύνταξη δια-
χειριστικών σχεδίων βόσκησης. Οι αποκατεστηµένοι
κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από την εφαρµογή της διάτα-
ξης αυτής.

7. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται οι προδιαγραφές και το πε-
ριεχόµενο των προβλεπόµενων στην παράγραφο 4 του
παρόντος διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.»

2. Σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από την
ισχύ του παρόντος νόµου οφείλεται να καταρτιστούν
προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης των περιο-
χών της χώρας στις οποίες υφίσταται καθεστώς βοσκής.
Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων καθορίζονται οι προδιαγραφές και το περιεχό-
µενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκη-
σης. Τα προσωρινά σχέδια βόσκησης αντικαθίστανται υ-
ποχρεωτικά από οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκη-
σης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ετών,
που αρχίζει από το πέρας της προθεσµίας του προηγού-
µενου εδαφίου. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσµία των
τριών ετών δεν είναι δυνατή η βοσκή των βοσκήσιµων ε-
κτάσεων που εποπτεύει η δασική υπηρεσία χωρίς την ύ-
παρξη των εγκεκριµένων οριστικών διαχειριστικών σχε-
δίων βόσκησης. Κατ’ εξαίρεση, δύναται µετά τη λήξη της
ταχθείσας προθεσµίας των τριών (3) ετών να υπαχθούν
κατά τα ανωτέρω οριζόµενα σε καθεστώς βόσκησης και
περιοχές που δεν βόσκονταν, µετά από αίτηµα των οικεί-
ων κτηνοτροφικών οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση
της κατάρτισης και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βό-
σκησης για τις περιοχές αυτές.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.δ. 86/1969 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«1. Με δασική αστυνοµική διάταξη βοσκής, που εκδί-
δεται αυτεπάγγελτα από το δασάρχη απαγορεύεται η
βοσκή παντός ζώου σε έκταση που κηρύχθηκε αναδασω-
τέα.»

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 107 του ν.δ.
86/1969 (Α΄ 7) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στις κηρυγµένες αναδασωτέες εκτάσεις λόγω πυρ-
καγιάς, που υπέρκεινται χωριών ή συνοικισµών ή βρίσκο-
νται εντός λεκανών σχηµατισµού χειµάρρων, απαγορεύ-
εται η βοσκή, των µεν προβάτων και των µεγάλων ζώων
το λιγότερο επί πενταετία, των δε αιγών το λιγότερο επί
επταετία από την ηµέρα της πυρκαγιάς.

2. Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου
και σε άλλες αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς εκτάσεις, ε-
φόσον επήλθε πλήρης αναγέννηση µετά την πυρκαγιά,
δύναται να ρυθµίζεται ο χρόνος της απαγόρευσης της
βοσκής των κτηνοτροφικών ζώων αναλόγως των σταθ-
µολογικών συνθηκών του οικοσυστήµατος, µε απόφαση
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Δι-
οίκησης, µετά από εισήγηση του αρµοδίου Δασάρχη και
σύµφωνη γνώµη του Διευθυντή Συντονισµού και Επιθεώ-
ρησης Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην ο-
ποία θα βεβαιώνεται ότι δια της βοσκής αυτών δεν κινδυ-
νεύει η επελθούσα αναγέννηση των δασικών οικοσυστη-
µάτων και η οµαλή αποκατάστασή τους.»

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
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θρου 110 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, προστίθενται οι
λέξεις «πλην των κειµένων στις νησιωτικές περιοχές
του νοµού αυτού».

6. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 63
του ν.δ. 86/1969 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Δικαιώµατα κάρπωσης που ασκούνται µε βάση εγκε-
κριµένες διαχειριστικές µελέτες ή πίνακες υλοτοµίας α-
πό κτηνοτρόφους στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που
διατέθηκαν σε αυτούς για την αποκατάστασή τους µε τις
διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας διατηρούνται µέχρι
τη λήξη ισχύος των διαχειριστικών µελετών ή των πινά-
κων υλοτοµίας και µόνο.»

Άρθρο 61

1. Οι µισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο π.δ.
34/1995 (Α΄ 30) και βρίσκονται στην Κεντρική Δηµοτική
Αγορά (Βαρβάκειος Αγορά) του Δήµου Αθηναίων και έ-
ληξαν ή λήγουν οποτεδήποτε, παρατείνονται για έξι (6)
έτη µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου του Δήµου
Αθηναίων και µε απευθείας σύναψη σύµβασης παράτα-
σης της µίσθωσης µε τον εγκατεστηµένο στο µίσθιο µι-
σθωτή, εφόσον αυτός τηρεί τους όρους της σύµβασης.
Το µηνιαίο µίσθωµα στις παραπάνω παρατάσεις δεν µπο-
ρεί να συµφωνηθεί κατώτερο από το προσαυξηµένο κα-
τά πέντε τοις εκατό (5%) καταβαλλόµενο κατά τον τε-
λευταίο χρόνο µίσθωµα και έκτοτε αναπροσαρµόζεται ε-
τησίως κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισµού, ό-
πως αυτός προσδιορίζεται κάθε έτος από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

2. Η παράγραφος 1α του άρθρου 23 του ν. 3728/2008
(Α΄258) καταργείται.

Άρθρο 62
Ρύθµιση θεµάτων Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 2920/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή αποσπάται
µόνιµος υπάλληλος του Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. κατηγο-
ρίας ΠΕ, που έχει υπηρετήσει σε θέση Προϊσταµένου Γε-
νικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, διαθέτει υψηλή επιστη-

µονική κατάρτιση προκύπτουσα από µεταπτυχιακούς τίτ-
λους, µε πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε υπηρεσίες
επιθεώρησης του Δηµοσίου και που έχει διακριθεί για
την επαγγελµατική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση
και το ήθος του.
Ο Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται και διορίζεται από

τον Υπουργό Υγείας για τετραετή θητεία.
Οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π.

καθορίζονται στα τέσσερα πέµπτα των αποδοχών του
Γ.Ε.Δ.Δ. συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων, ενώ το
ύψος των δαπανών µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίω-
σης και διανυκτέρευσης, προσδιορίζονται αντίστοιχα.
Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Γενικού Επιθεω-

ρητή γίνεται µε την τοποθέτηση Επιθεωρητών, κατά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 ως προϊστα-
µένων των αντιστοίχων τοµέων δράσης του Σώµατος.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 2920/2001, ως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «του Γε-
νικού Επιθεωρητή» µετά τις λέξεις «Η απόσπαση» και
πριν τις λέξεις «των Επιθεωρητών».

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 2920/2001, ως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «του Γε-
νικού Επιθεωρητή» µετά τις λέξεις «Η πλήρωση των θέ-
σεων» και πριν τις λέξεις «των Επιθεωρητών».

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν.
2920/2001 καταργείται.

5. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2920/2001, ως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. εξοµοιώνε-
ται υπηρεσιακά µε Γενικό Διευθυντή των Κεντρικών Υπη-
ρεσιών των Υπουργείων.»

6. Από το άρθρο 2 του ν. 4118/2013 «Ρυθµίσεις για
την αντιµετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρό-
βλεπτων αναγκών του κοινωφελούς µη κερδοσκοπικού ι-
δρύµατος µε την επωνυµία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡ-
ΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 32) το οποίο α-
ντικαθιστά το πρώτο εδάφιο των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄
και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 «Σώµα
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας
(Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄131) απαλείφονται
οι λέξεις «και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».
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Άρθρο 63
Έναρξη ισχύος

H ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του στην Εφηµερί-
δα της Κυβερνήσεως.

33

Αθήνα,                                                                2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
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