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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α2−3708
 Καθορισμός αρμοδιοτήτων Προέδρου και Αντιπροέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών 
Αγορών Αθήνας – Πειραιά και ρυθμίσεις θεμάτων, 
που αφορούν τη λειτουργία του

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 

«Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/A).

β. Του π.δ. 397/1988 (ΦΕΚ185/Α/1988) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει.

γ. Του π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ19/Α/1996) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου, στο Υπουργείο Ανάπτυξης», 
όπως ισχύει μετά την έκδοση του π.δ. 122/17.3.2004 (ΦΕΚ 
85/Α/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

δ. Του π.δ. 489/1987 (Φ.Ε.Κ.226/Α) «Οργανισμός του Τα−
μείου Λαϊκών Αγορών».

ε. Του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/A/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

στ. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/A/1999) «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. Δ.15/Α/Φ19/1189/21.1.2009 (Φ.Ε.Κ.91/
Β/26.1.2009) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Ανάπτυξης «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Μπούγα Ιωάννη και 
Βλάχο Γεώργιο».

3. Το γεγονός, ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύγκληση Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού Λαϊ−
κών Αγορών Αθήνας – Πειραιά συγκαλείται με έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, τακτικά τέσσερις (4) φορές 
το μήνα και έκτακτα όποτε το κρίνει απαραίτητο ο 
Πρόεδρος.

2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να καθορίζει εκ 
των προτέρων τις ημέρες τακτικών συνεδριάσεων κάθε 
μήνα, οπότε δεν είναι απαραίτητη η πρόσκληση των 
μελών και αρκεί η προφορική ενημέρωσή τους.

3. Με έγγραφη αίτηση πέντε (5) τουλάχιστον μελών 
του Δ.Σ., μπορεί να ζητείται η σύγκληση αυτού.

Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει έκτα−
κτη συνεδρίαση εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών 
από τη λήψη της αίτησης.

Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα προς συζή−
τηση θέματα.

Η εν λόγω ημερήσια διάταξη μπορεί να καταρτισθεί 
και με άλλα θέματα, εκτός των αιτουμένων, μέχρι την 
προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 2
Απαρτία

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα 
τουλάχιστον τα οκτώ (8) μέλη του. Μεταξύ αυτών απα−
ραίτητα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόε−
δρος.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, ορίζεται 
νέα ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. και αποστέλλεται 
στα μέλη άλλη πρόσκληση.

Άρθρο 3
Λειτουργία κ.λπ. του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Ένα (1) τουλάχιστον μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να 
ζητήσει από τον Πρόεδρο την αναγραφή θέματος στην 
ημερήσια διάταξη της επόμενης (τακτικής) συνεδρίασης 
αυτού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας 
του Δ.Σ.

Το Δ.Σ., μπορεί κατόπιν πρότασης του Προέδρου ή 
μέλους αυτού να αποφασίσει τη συζήτηση μέχρι και δύο 
θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, εφόσον συμφωνεί 
η πλειοψηφία.

Για θέματα που έχουν ήδη ενταχθεί στην ημερήσια 
διάταξη εισηγείται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης του 
Οργανισμού.

2. Η ημερήσια διάταξη, μαζί με την πρόσκληση για τη 
συνεδρίαση, αποστέλλεται στα τακτικά και αναπλη−
ρωματικά μέλη και στον εισηγητή, δύο (2) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός από επείγουσες 
περιπτώσεις, κατά τις οποίες μπορεί να συντομευθεί ο 

19691



19692 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

χρόνος πρόσκλησης. Ακόμη η πρόσκληση αυτή μπορεί 
να γίνει προφορικά.

3. Εάν κάποιο τακτικό μέλος κωλύεται να παραστεί 
στη συνεδρίαση του Συμβουλίου ειδοποιεί γι’ αυτό 
έγκαιρα τον αναπληρωτή του ή το Γραμματέα του Δι−
οικητικού Συμβουλίου, ώστε αυτός να ειδοποιήσει το 
αναπληρωματικό μέλος.

4. Ο φάκελος των θεμάτων που θα συζητηθούν στη 
συνεδρίαση, με όλα τα σχετικά έγγραφα, κατατίθεται, 
μετά την αποστολή των προσκλήσεων, στο Γραμματέα 
του Δ.Σ., από όπου μπορούν να λάβουν γνώση τα μέλη 
και να ζητήσουν οποιαδήποτε στοιχεία μπορεί να βοη−
θήσουν στη συζήτηση στο Δ.Σ. 

5. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία 
των παρόντων μελών και με φανερή ψηφοφορία με 
ονομαστική κλήση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου. 

6. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να απέχουν από κάθε 
ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη 
απόφασης ή διατύπωση γνώμης ή πρότασης, εφόσον : 
(α) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντός τους συγ−
χέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή (β) είναι σύζυγοι 
ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν 
γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου 
βαθμού με κάποιον από τους ενδιαφερόμενους, ή (γ) 
έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα 
με τους ενδιαφερόμενους.

Το μέλος του Δ.Σ. που κρίνει ότι συντρέχει στο πρό−
σωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του, οφείλει 
να το δηλώσει αμέσως στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και να 
απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια. Στις περιπτώσεις 
αυτές, το Δ.Σ. αποφαίνεται το ταχύτερο δυνατόν.

Αίτηση εξαίρεσης μέλους Δ.Σ. μπορούν να υποβάλλουν 
οι ενδιαφερόμενοι σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 
Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. Η εξαί−
ρεση μπορεί να διατάσσεται και αυτεπαγγέλτως από 
το Δ.Σ.

Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμό−
ζονται σε περίπτωση που δηλώνεται αποχή ή ζητείται 
εξαίρεση τόσων μελών Δ.Σ., ώστε τα απομένοντα να 
μη σχηματίζουν την κατά το άρθρο 3 της παρούσας 
απαρτία. 

7. Για θέματα που αφορούν δαπάνη πάνω από 1.000.000 
ευρώ πρέπει να υπάρχει ομοφωνία των παρόντων μελών 
του Δ.Σ.

Αν δεν επιτευχθεί ομοφωνία σε επόμενη έκτακτη συ−
νεδρίαση του Δ.Σ., η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψη−
φία των 3/4 των παρόντων μελών. Αν και πάλι αποβεί 
ατελέσφορη η ψηφοφορία, η απόφαση θα ληφθεί με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Επίσης για τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα, η 
απόφαση θα λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των 
μελών του Δ.Σ. Αν η ψηφοφορία αποβεί ατελέσφορη, 
η απόφαση θα ληφθεί με πλειοψηφία των παρόντων 
μελών σε επόμενη συνεδρίαση.

α. Χορήγηση επαγγελματικών αδειών
β. Κατανομή θέσεων. 
Το Δ.Σ. μπορεί να καλέσει ενώπιόν του εκπροσώπους 

φορέων ή φυσικά πρόσωπα για παροχή πληροφοριών ή 
γνωμών, σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.

Άρθρο 4
Τήρηση πρακτικών

1. Κατά τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά από το 
Γραμματέα, στα οποία καταχωρούνται οι γενόμενες 
συζητήσεις, οι διατυπούμενες γνώμες και οι λαμβανό−
μενες αποφάσεις, οι οποίες αριθμούνται σύμφωνα με 
τη σειρά λήψης αυτών.

Τα πρακτικά επικυρώνονται και υπογράφονται από 
τον Πρόεδρο, τα παριστάμενα μέλη, τον Εισηγητή και 
το Γραμματέα.

2. Οι διεξαγόμενες συζητήσεις κατά τις συνεδριάσεις 
δεν είναι ανακοινώσιμες. Επίσης δεν ανακοινώνονται οι 
λαμβανόμενες αποφάσεις μέχρις ότου υπογραφούν τα 
Πρακτικά, καθώς και οι μη εκτελεστέες αποφάσεις του 
Δ.Σ. μέχρι να εγκριθούν από τον αρμόδιο Υπουργό.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες του Προέδρου και

Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδι−
ότητες:

α. Καθορίζει και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη
β. Συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. και μερι−

μνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.
γ. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθή−

νας – Πειραιά δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον δικαστι−
κών αρχών και ιδιωτών, δημοσίων αρχών, φορέων και 
οργανισμών στην Ελλάδα, καθώς επίσης και έναντι 
νομικών και φυσικών προσώπων, με τα οποία ο Οργα−
νισμός συνάπτει συμβάσεις κάθε είδους.

δ. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.
ε. Καλεί, εφόσον κρίνει σκόπιμο, επί πλέον του Δ.Σ., υπαλ−

λήλους του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά 
και άλλα αρμόδια πρόσωπα για παροχή πληροφοριών, 
στοιχείων, γνωμοδοτήσεων, κ.λπ.

στ. Προβαίνει σε δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις επί 
των αποφάσεων του Δ.Σ., εφόσον αυτές δύνανται να 
δημοσιευθούν ή να γνωστοποιηθούν ευρέως.

ζ. Υπογράφει κάθε σύμβαση του Οργανισμού με οποι−
ουσδήποτε τρίτους.

η. Εκδίδει τις αναγκαίες πράξεις για την απρόσκο−
πτη λειτουργία του Δ.Σ. και την εκτέλεση αποφάσεων 
αυτού.

2. Σε περίπτωση αναπλήρωσης του Προέδρου από 
τον Αντιπρόεδρο, ο τελευταίος ασκεί τις αρμοδιότη−
τες, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος 
άρθρου.

3. Ο Πρόεδρος ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του 
εκχωρεί το Δ.Σ.

Άρθρο 6
Αναπλήρωση – Αντικατάσταση μελών

1. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει 
ο Αντιπρόεδρος, τα δε λοιπά μέλη οι αναπληρωτές 
τους.

2. Μέλη του Δ.Σ. που για οποιονδήποτε λόγο θα απο−
χωρήσουν αυτού, αντικαθίστανται με την ίδια διαδικα−
σία. Τα οριζόμενα μέλη παραμένουν για τον υπόλοιπο 
χρόνο της θητείας του Δ.Σ.

3. Μέλος του Δ.Σ. που παύει να έχει την ιδιότητα, όπως 
αυτή ορίζεται στις περιπτώσεις α – ια της παραγράφου 
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1 του άρθρου 7στ του ν. 2323/1995 (όπως αυτό προστέ−
θηκε με το άρθρο 6 του ν. 3377/2005), αντικαθίσταται, 
όπως και οι αποχωρούντες.

Άρθρο 7

Η υπ’ αριθμ. Α2−3490/19.9.2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Προ−
έδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά και 

ρυθμίσεις θεμάτων, που αφορούν τη λειτουργία του», 
ΦΕΚ.1349/B/27.9.2005, παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02015482807090004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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