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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 

ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

 

4.1. ΝΟΜΟΙ 

 

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1470/1938 

Με τον Αναγκαστικό Νόμο 1470/1938 Περί Οργανισμού του Ταμείου Λαϊκών Αγορών 

Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των 

σχετικών περί τούτου νόμων (ΦΕΚ Α/428/1938) ρυθμίσθηκαν θέματα για το Ταμείο 

Λαϊκών Αγορών και καταργήθηκαν διατάξεις που ίσχυαν έως τότε όπωςτα άρθρα 2, 

3, 4, 5, 6, 7 και 8 του Ν. 5647/1932 περί ιδρύσεως Ταμείου Λαϊκών Αγορών, ο Ν. 

6451/1935 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 5647/1932 περί 

ιδρύσεως Ταμείου Λαϊκών Αγορών, τα άρθρα 13 και 14 του από 16 Νοεμβρίου 1935 

Α.Ν. περί συστάσεως Γενικής Διευθύνσεως Αγορανομίας, το από 29 Σεπτεμβρίου 

1932 Π.Δ. περί συστάσεως Ειδικού Ταμείου Λαϊκών Αγορών Αθηνών - Πειραιώς και 

περιχώρων και το από 28/29 Απρ. 1933 Π.Δ. περί συμπληρώσεως και 

τροποποιήσεως του από 24/29 Σεπτεμβρίου 1932 Π.Δ/τος περί Ταμείου Λαϊκών 

Αγορών κλπ. 

 

ΝΟΜΟΣ 2323/1995 

Έως την ψήφιση του Νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ Α/145/1994) Υπαίθριο Εμπόριο και 

Άλλες Διατάξεις το υπαίθριο εμπόριο διεπόταν από τις διατάξεις του Νόμου 

2000/1991. Το γεγονός ότι κατά την εφαρμογή του Νόμου αυτού δημιουργήθηκαν 

πολλά προβλήματα από τον τρόπο άσκησης αυτού, όπως αθέμιτος ανταγωνισμός, 

μεγάλη φοροδιαφυγή, εξαπάτηση του καταναλωτή, άσχημη εμφάνιση των πόλεων 

και ειδικότερα των τουριστικών και ιστορικών περιοχών, αδυναμία ελέγχου των 

υπαίθριων εμπόρων, οδήγησε στην ανάγκη τροποποίησης του εν λόγω 

νομοθετήματος.  Με το Nόμο 2323/1995 (ΦΕΚ Α/145/1994) επιχειρήθηκε η 

αντιμετώπιση όλων των παραπάνω προβλημάτων ώστε οι άδειες για την άσκηση του 

υπαίθριου εμπορίου να χορηγούνται κατά τρόπο αντικειμενικό και αδιάβλητο, να 

υπάρχουν σαφείς και συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια για τη χορήγηση των 

αδειών αυτών, να οριοθετούνται αυστηρά οι χώροι και ο χρόνος άσκησης των 

δραστηριοτήτων αυτών, ώστε να μην ανταγωνίζονται τα καταστήματα και να μη 

βλάπτεται η τουριστική εμφάνιση των πόλεων, να διενεργείται αυστηρός έλεγχος 

στους υπαίθριους εμπόρους και να επιβάλλονται κυρώσεις διοικητικές και χρηματικές 
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στους παραβάτες που φθάνουν μέχρι τον εκπλειστηριασμό των ειδών και μέσων που 

χρησιμοποιούν για την δραστηριότητα τους.  

 

ΝΟΜΟΣ 2741/1999 

Με το Νόμο 2741/1999 (ΦΕΚ Α/199/1999) Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις οι 

αποκλειστικές προθεσμίες για τη διεύρυνση του Ταμείου Λαϊκών Αγορών που 

προβλέπονταν στο άρθρο 25 του ν. 1929/1991 παρατάθηκαν εκ νέου μέχρι 

31.12.1999. 

 

 

ΝΟΜΟΣ 3190/2003 

Ο προαναφερθείς Νόμος 2323/1995 και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες 

αποφάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

έθεσαν για πρώτη φορά συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας του υπαίθριου 

εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου) και διευθέτησε θέματα λειτουργίας των Λαϊκών 

Αγορών. Στο χρονικό διάστημα έως την ψήφιση του νέου Νόμου 3190/2003 

(Α/249/2003) Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 "Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες 

διατάξεις" και άλλες διατάξεις καταγράφηκαν ορισμένα προβλήματα στην εφαρμογή 

του 2323/1995 που οφείλονταν, κυρίως, στην αδυναμία ομοιόμορφης εφαρμογής των 

διατάξεών του σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, στην έλλειψη επαρκούς 

ελεγκτικού μηχανισμού και στην αδυναμία επιβολής αποτρεπτικών ποινών για τους 

παραβάτες. Επιπλέον, οι σημειωθείσες αλλαγές των κοινωνικών και οικονομικών 

συνθηκών εμπορίου επέβαλλαν τη συμπλήρωση και τον εκσυγχρονισμό του 

θεσμικού πλαισίου και την προσαρμογή του στα σύγχρονα δεδομένα, γεγονός που 

και οι ενδιαφερόμενες παραγωγικές τάξεις είχαν επισημάνει. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ν. 

3190/2003 στόχευσε στη θέσπιση ενιαίων κανόνων, προϋποθέσεων και όρων 

λειτουργίας του Υπαίθριου Εμπορίου σε ολόκληρη την Επικράτεια, στον 

εκσυγχρονισμό, στη διαφάνεια, στην ομαλή λειτουργία και στην αποτελεσματική 

εποπτεία της αγοράς των οπωροκηπευτικών από τον παραγωγό μέχρι τον 

καταναλωτή, τη σύγχρονη οργάνωση της χονδρεμπορίας, την εξασφάλιση του 

ανταγωνισμού και τη σταθερότητα των τιμών.  Αναλυτικά, με το Νόμο 3190/2003, 

επήλθαν τροποποιήσεις στα άρθρα 1, 2, 4, 5, 6, 7 του Ν. 2323/1995 και 

προστέθηκαν στον ίδιο Νόμο  2323/1995 τα άρθρα 7α, 7β, 7γ, 7δ,  7ε, 8α, 8β. 
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ΝΟΜΟΣ 3105/2003 

Με το άρθρο 44 του Νόμου 3105/2003 (Α/29/2003) Τουριστική εκπαίδευση και 

κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις τροποποιήθηκε η 

παράγραφος 1 του άρθρου έκτου του Ν.2436/1996 (ΦΕΚ 192/Α/1996) που αφορά τη 

σύνθεση του Ταμείου Λαϊκών Αγορών. 

Με δε το άρθρο 49 προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 17 του Ν.1023/1980 (ΦΕΚ 

47 Α/1980) που αφορά την απόδοση ποσού από το εισπραττόμενο ημερήσιο 

δικαίωμα, υπέρ της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών 

Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων 

Πωλητών Λαϊκών Αγορών.  

 

ΝΟΜΟΣ 3377/2005 

Ο Νόμος 3377/2005 (Α/202/2005) ψηφίσθηκε προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η 

προσαρμογή λειτουργίας της αγοράς και του υπαίθριου εμπορίου γενικότερα στις 

σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και των καταναλωτών και στα κρατούντα στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι διατάξεις του νόμου αυτού στόχευαν να αντιμετωπίσουν το 

δεδομένο ότι με την πάροδο του χρόνου γύρω από τις δραστηριότητες του υπαιθρίου 

εμπορίου αναπτύχθηκε μία εκτενής μορφή παρεμπορίου που βοηθούμενη από την 

αδιαφάνεια των διαδικασιών και τις ατελείς νομοθετικές παρεμβάσεις, κατέστησε 

προβληματική τη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου, δυσχέρανε σημαντικά ή και 

αναίρεσε τους αρχικούς σκοπούς του νομοθέτη και συντέλεσε σε φαινόμενα 

δυσλειτουργίας της αγοράς. Επίσης οι διατάξεις αυτές προσπάθησαν να 

καθιερώσουν ένα σύστημα αρχών και κανόνων εξυγίανσης της λειτουργίας των 

κρίσιμων τομέων του εμπορίου και της αγοράς αφ' ενός και αφ' ετέρου να 

εγκαταστήσουν ένα σύστημα δραστικής εποπτείας και ελέγχου όλων των 

δραστηριοτήτων με κανόνες διαφάνειας, ισονομίας, κοινωνικής ευαισθησίας και 

αρχών ανάπτυξης. Το σύστημα αυτό έθετε ως στόχο την καταπολέμηση τέτοιων 

προβλημάτων όπως τα φαινόμενα παρεμπορίου, καθώς και των στρεβλώσεων του 

ανταγωνισμού και προσπάθησε να εξασφαλίσει μια σχέση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ 

των δικαιωμάτων της παραγωγής και της κατανάλωσης.  

Σε αυτό το πλαίσιο με τις διατάξεις του Νόμου 3377/2005 αντικαταστάθηκαν εκ νέου 

τα άρθρα 1, 2, 5, 7 του Νόμου 2323/1995, καθώς επίσης και το άρθρο 7β, 7γ, 8α του 

ίδιου Νόμου και προστέθηκε άρθρο 7στ.  
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ΝΟΜΟΣ 3419/2005 

Με το πρώτο μέρος του Νόμου 3419/2005 (Α/297/2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(ΓΕΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας εισάγεται για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα ο θεσμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Με την 

καθιέρωση και τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. απλοποιείται σε μεγάλο βαθμό το τυπικό πλαίσιο 

άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας, ώστε αυτή να είναι παραγωγική και γόνιμη. 

Καθιδρύεται καθεστώς αναγκαίας διαφάνειας κατά την άσκηση της εμπορικής 

δραστηριότητας και εμπεδώνεται, κατά τον τρόπο αυτόν η ασφάλεια του δικαίου και 

των εν γένει συναλλαγών. Γενικότερα το όλο σύστημα των ρυθμίσεων του Νόμου 

αυτού εναρμονίζεται με την Οδηγία 2003/58/ΕΚ (EEEK L. 221) του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003, για τροποποίηση της 

Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για 

ορισμένες μορφές εταιρειών και περαιτέρω αξιοποιεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.  

Επίσης με το υπ’ αρ. 26 άρθρο ο Νόμος αυτός επιφέρει μεταβολές σε ρυθμίσεις που 

αφορούν το υπαίθριο και πλανόδιο εμπόριο. Ειδικότερα τροποποιούνται οι εξής 

ρυθμίσεις:  του άρθρου 2 του ν. 2323/1995, της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 

2323/1995, της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995, του άρθρου 7α του ν. 

2323/1995, του άρθρου 7β του ν. 2323/1995, του άρθρου 6 του ν. 3190/2003 και του 

άρθρου 29 του ν. 3377/2005. Συγκεκριμένα με το άρθρο αυτό επιφέρονται 

διορθώσεις και ορισμένες τροποποιήσεις διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που 

κρίθηκαν αναγκαίες για την αρτιότερη αντιμετώπιση των αντίστοιχων θεμάτων και την 

παραγωγικότερη λειτουργία των σχετικών διατάξεων. Ειδικότερα, συνιστάται 

τριμελής επιτροπή που θα εξετάζει, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, τη 

νομιμότητα των προστίμων που επιβάλλονται από τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών 

Αγορών, πριν αυτά βεβαιωθούν και προωθηθούν στις οικείες Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη. 

Με τη ρύθμιση αυτή αποφεύγεται η περιττή ταλαιπωρία του ενδιαφερομένου αν το 

πρόστιμο επιβλήθηκε παρά το νόμο και διασφαλίζεται η νομιμότητα της διοικητικής 

δράσης.  

 

 

ΝΟΜΟΣ 3468/2006 

Mε τις διατάξεις Νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ Α/297/2003) Παραγωγή Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 

Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις τροποποιείται η παράγραφος 

του άρθρου 10 του Ν. 2323/1995. 
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ΝΟΜΟΣ 3557/2007 

Με το Νόμο 3557/2007 (ΦΕΚ Α/100/2007) και ειδικότερα με το δεύτερο Κεφάλαιο του 

Νόμου αυτού αντιμετωπίζονται κρίσιμα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, προκειμένου να αρθούν προβλήματα που ανέκυψαν από την εφαρμογή 

των σχετικών διατάξεων και να καταστούν οι διατάξεις αυτές περισσότερο 

λειτουργικές και παραγωγικές για τη διοίκηση και τους διοικούμενους. Ανάμεσα στις 

άλλες ρυθμίσεις του εν λόγω κεφαλαίου υπάρχει ρύθμιση που αποσκοπεί στην 

αποτροπή καταστρατηγήσεων του νόμου για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο. 

Συγκεκριμένα, με τα άρθρα 12 και 15 τροποποιούνται τα άρθρα 1, 5, 7, 7Α, 7Γ, 7ΣΤ 

και 8Α του Ν. 2323/1995 και συμπληρώνεται το άρθρο 2 αυτού. Επίσης 

τροποποιούνται τα άρθρα 11 και 17 του Ν. 3377/2005. Στο ίδιο πλαίσιο ορίζεται ο 

καθορισμός των όρων λειτουργίας των  Λαϊκών Αγορών Βιολογικών Προϊόντων δια 

Προεδρικού Διατάγματος. 

 

 

ΝΟΜΟΣ 3604/2007 

Με το άρθρο 81 του Νόμου 3604/2007 (ΦΕΚ Α/189/2007) τροποποιείται το άρθρο 8 

του Νόμου 703/1977 περί ζητημάτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και περί της 

δυνατότητας άσκησης ελέγχων από αυτή για ζητήματα συγκέντρωσης επιχειρήσεων. 

Επίσης με το άρθρο 80 τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 7β και 7στ του 

Νόμου 2323/1995 για θέματα των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου 

Εμπορίου και θέματα σχετικά με το Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – 

Πειραιά.   

 

ΝΟΜΟΣ 3668/2008 

Ο Νόμος 3668/2008 (ΦΕΚ Α/115/2008) Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων 

του ν.δ. 136/1946 "Περί Αγορανομικού κατά την ψήφισή του προέβλεπε την 

ανανέωση των διατάξεων του Αγορανομικού Κώδικα διότι οι έως τότε ισχύουσες 

ρυθμίσεις περί κυρώσεων του Αγορανομικού Κώδικα χρονολογούνταν από το 1946, 

με μερικές, πιο πρόσφατες, αποσπασματικές τροποποιήσεις. Οι έως τότε ισχύουσες 

ρυθμίσεις αντανακλούσαν εντελώς διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες 

και εκάλυπταν ανάγκες τελείως διαφορετικές από τις σύγχρονες. Σε αυτό το πλαίσιο 

οι καινοτομίες του Ν. 3668/2008 στόχευαν στις εξής δύο κατευθύνσεις: (α) την 

κατεύθυνση της απλοποίησης των αγορανομικών διατάξεων του Αγορανομικού 
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Κώδικα και (β) την κατεύθυνση της αποποινικοποίησης των παραβάσεων που 

σήμερα δε νοείται να έχουν ποινικό χαρακτήρα.  

Επιπλέον, στα πλαίσια της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 102 του 

Συντάγματος για την αποκεντρωτική οργάνωση και λειτουργία του κράτους, κατά τις 

διατάξεις του ως άνω Νόμου, η αρμοδιότητα για την απόφαση της επιβολής των 

διοικητικών προστίμων μεταβιβάσθηκε συνολικά στις νομαρχίες, με σκοπό την 

αποκέντρωση της διαδικασίας επιβολής προστίμων και γενικότερα κυρώσεων για 

αγορανομικές παραβάσεις.  

 

 

ΝΟΜΟΣ 3697/2008 

Με το άρθρο 2 του Νόμου 3697/2008 Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού 

Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης 

και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α/194/2008) καταργήθηκαν όλοι οι Ειδικοί Λογαριασμοί, ως 

ορίζονται στο άρθρο 1 του ίδιου Νόμου, που λειτουργούσαν σε Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ 

και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

 

 

ΝΟΜΟΣ 3734/2009 

Με  το άρθρο 42 του Νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ Α/8/2009) Προώθηση της 

συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση 

ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Εργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις  

συμπληρώνεται το άρθρο 1 του Νόμου 2323/1995 που αφορούν θέματα σχετικά με 

τις εξαιρέσεις από την κλήρωση για τις άδειες του εν λόγω άρθρου.  Με το άρθρο 43 

του ίδιου Νόμου τροποποιείται αντίστοιχο άρθρο του Νόμου 1023/1980 σχετικά με το 

ημερήσιο δικαίωμα των πωλητών Λαϊκών Αγορών και προσδιορίζεται η σχετική 

αρμοδιότητα των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών.  

 

 

ΝΟΜΟΣ 3769/2009 

Στο άρθρο 16 του Νόμου 3769/2007 (ΦΕΚ Α/105/2009) Εφαρμογή της αρχής της 

ίσης μεταχείρισης ανδρώνκαι γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και 

υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα του 

υπαίθριου εμπορίου. Το υπαίθριο εμπόριο αποτελεί βασικό κλάδο της εμπορικής 

δραστηριότητας που στηρίζει την εθνική οικονομία και έχει ήδη αναπτυχθεί ένα 

εκτεταμένο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του. Mε το 

συγκεκριμένο άρθρο προωθείται η προτεινόμενη ρύθμιση, η οποία επιτρέπει σε 
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κατόχους αδειών συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές να συμμετέχουν και σε 

εμποροπανηγύρεις, ενώ παράλληλα καθιερώνεται η δημόσια κλήρωση ως τρόπος 

χορήγησης αδειών για εμποροπανηγύρεις και κυριακάτικες αγορές, κάτι που 

αποτελεί βασικό στοιχείο διαφάνειας στη διαδικασία αδειοδότησης, τροποποιώντας 

τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν 2323/1995. Στο άρθρο 17 του ίδιου ως άνω Νόμου 

λαμβάνεται ειδική πρόνοια για ευπαθείς κατηγορίες πληθυσμού όπως είναι οι 

Έλληνες τσιγγάνοι ΡΟΜ ως προς τη δυνατότητά τους για απόκτηση άδειας 

υπαίθριου εμπορίου και άδεια συμμετοχής σε λαϊκές αγορές.  

 

 

ΝΟΜΟΣ 3844/2010 

Με το Νόμο 3844/2010 (ΦΕΚ Α/63/2010) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 

τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις προσαρμόζεται η ελληνική 

νομοθεσία στην οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 

αγορά. Η οδηγία αποσκοπεί στην προώθηση της δημιουργίας μιας γνήσιας 

εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών και συμβάλει στην αξιοποίηση των σημαντικών 

δυνατοτήτων που παρέχει ο τομέας των υπηρεσιών, ενισχύοντας την οικονομική 

μεγέθυνση και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Η οδηγία των υπηρεσιών 

εφαρμόζει βασικές αρχές της Λισαβόνας του 2000 καθώς και της «Λευκής Βίβλου» 

για τη διακυβέρνηση του 2002 (ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών, αμοιβαία αξιολόγηση). Υπήρξε απόφαση των νομοθετικών οργάνων της 

Ε.Ε. η οδηγία να έχει χαρακτήρα γενικό, υπό δύο έννοιες: α) Η οδηγία αποσκοπεί 

στη διευκόλυνση της άσκησης δύο θεμελιωδών κοινοτικών ελευθεριών, της 

ελευθερίας εγκατάστασης φυσικών και νομικών προσώπων στον τριτογενή τομέα και 

της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, χωρίς εγκατάσταση. β) Καλύπτει το 

σύνολο του τριτογενούς τομέα.  

 

 

ΝΟΜΟΣ 3852/2010 

Με την παρ. 6 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  

προστέθηκαν στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες.  

Στις περιπτώσεις που η ειδική νομοθεσία περί υπαίθριου εμπορίου προέβλεπε, ως 

όργανο άσκησης αρμοδιοτήτων, το Νομάρχη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο και τη 
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Νομαρχιακή Επιτροπή, από 1-1-2011 ως αρμόδια όργανα άσκησης των 

αρμοδιοτήτων αυτών για μεν τις Περιφέρειες νοούνται, ο Περιφερειάρχης, το 

Περιφερειακό Συμβούλιο και η οικεία Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, για δε 

τους Δήμους, ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικεία Επιτροπή.   
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4.2. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 489/1987 

Το Προεδρικό Διάταγμα 487/1987 (ΦΕΚ Α/226/1987) Οργανισμός του Ταμείου 

Λαϊκών Αγορών καθορίζει ζητήματα σχετικά με τον Οργανισμό του Ταμείου Λαϊκών 

Αγορών και ειδικότερα θέματα σχετικά με  την έδρα, την έκταση, τη μορφή, τα 

όργανα του Οργανισμού, τις αρμοδιότητες αυτών κ.α. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 85/2004 

Το Προεδρικό Διάταγμα 85/2004 (ΦΕΚ Α/66/2004) Οργάνωση των Υπηρεσιών του 

Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης καθορίζει ζητήματα σχετικά με την 

αποστολή, τη διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητες, το προσωπικό και άλλα 

σχετικά θέματα του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 12/2005 

Το Π.Δ. 12/2005 (ΦΕΚ Α/10/2005) Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και 

πλανόδιου) συγκεκριμενοποιεί περαιτέρω τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης, 

μεταβίβασης, ανάκλησης αδειών υπαίθριου εμπορίου, τη διάρκεια της άδειας και τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοσή της. Επίσης καθορίζει τα στοιχεία της 

άδειας υπαίθριου εμπορίου, τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται άδεια άσκησης 

υπαίθριου εμπορίου και λοιπές ανάλογες περιπτώσεις. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 58/2005 

Το Προεδρικό Διάταγμα 58/2005 (ΦΕΚ Α/87/2005) Όροι και προϋποθέσεις 

λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών ρυθμίζει θέματα σχετικά με την πώληση 

εμπορευμάτων στις Λαϊκές Αγορές, τους όρους πώλησης των προϊόντων, τον έλεγχο 

στους πωλητές κλπ. Επίσης ρυθμίζει επιμέρους θέματα για τη χορήγηση 

επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών σε δικαιούχους για την πώληση 

προϊόντων σε Λαϊκές Αγορές.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 254/2005 

Το Π.Δ. 254/2005 (ΦΕΚ Α/307/2005) Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και 

στάσιμου) εξειδικεύει τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας 
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υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή στάσιμου, τον τρόπο άσκησης υπαιθρίου εμπορίου 

πλανόδιων ή στάσιμων κινητών καντινών, τα στοιχεία της άδειας υπαιθρίου εμπορίου 

και λοιπά θέματα σχετικά με την έκδοση και χρήσης άδειας υπαίθριου εμπορίου. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 51/2006 

Το Προεδρικό Διάταγμα 51/2006 (ΦΕΚ Α/53/2006) Όροι και προϋποθέσεις 

λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών καθορίζει ζητήματα σχετικά με τη χορήγηση άδειών 

λαϊκών αγορών, την έκδοση πινακίδων, τους δικαιούχους αυτών κλπ. Επίσης 

καθορίζει όλα τα ανάλογα ζητήματα που σχετίζονται με τις παραγωγικές άδειες στις 

λαϊκές αγορές. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 115/2008 

Το Προεδρικό Διάταγμα 115/2008 (ΦΕΚ Α/179/2008) Όροι και προϋποθέσεις 

λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθορίζει ζητήματα 

σχετικά με την ίδρυση Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, τους 

Δικαιούχους απόκτησης παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών Προϊόντων 

Βιολογικής Γεωργίας, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά χορηγησης τέτοιου είδους 

αδειών καθώς και παραγωγικών αδειών και συναφή ζητήματα. 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 116/2008 

Το Προεδρικό Διάταγμα 116/2008 (ΦΕΚ Α/179/2008) Τροποποίηση του π.δ. 51/2006 

(Α' 53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών» καθορίζει 

ζητήματα σχετικά με τη χορήγηση άδειών λαϊκών αγορών, την έκδοση πινακίδων, 

τους δικαιούχους αυτών κλπ τροποποιώντας διατάξεις του Π.Δ. 51/2006. 
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4.3. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. Κ1-559/1992   

Με την υπ’ αρ. Κ1-599/1992 (ΦΕΚ 121/Β/27.2.1992) Απόφαση του Υπουργού 

Εμπορίου τίθενται οι προϋποθέσεις της άσκησης του υπαιθρίου και πλανοδίου 

εμπορικής δραστηριότητας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 30 του Νόμου 

2000/91.  

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΥΠ’ ΑΡ. Φ. 3131/17/96 

Με την υπ’ αρ. 3131/17/96 (ΦΕΚ Β/178/1997) Κοινή Απόφαση καθορίζονται θέματα 

σχετικά με τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) 

εμπορίου στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας Οργανισμών Λιμένα, 

Λιμενικών ταμείων και ΕΟΤ καθώς και επί πλοίων. Επίσης καθορίζονται θέματα 

χορήγησης αδειών, ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος στους ίδιους χερσαίους χώρους και επί μόνιμα αγκυροβολημένων 

πλοίων ή πλωτών ναυπηγημάτων. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-730/2003 

Με την υπ’ αρ. Α2-730/2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/694/2003) 

καθορίσθηκαν θέματα σχετικά με την αύξηση του εισπραττόμενου ποσού σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3150/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003). 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α2-634/2003 

Με την υπ’ αρ. Α2-634/2003 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β/541/2003) 

καθορίσθηκαν ο τρόπος, οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης εισπραττόμενου 

ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003). 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-1147/2004 

Με την υπ’ αρ. Α2-1147/2004 (ΦΕΚ Β/873/2004) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης καθιερώνεται τριπλότυπο Δελτίο Αποστολής ή τριπλότυπο Δελτίο 

Αποστολής –Τιμολόγιο κατά τη διακίνηση οπωρολαχανικών και αλιευτικών 

προϊόντων προς και από τις Λαϊκες Αγορές, και άλλες περί του θέματος ρυθμίσεις 

κατά τις επιταγές της παραγράφου 2 του άρθρου 7γ του Νόμου 2323/1995, όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 7γ του Νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ Α/249/2003). 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-1149/2004 

Με την υπ’ αρ.  Α2-1149/2004 (ΦΕΚ Β/873/2004) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον τρόπο επιβολής των διοικητικών 

προστίμων των άρθρων 5 και 7 του Νόμου 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν με 

το Νόμο 3190/2003 (ΦΕΚ Α/249/2003). 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-1150/2004 

Με την υπ’ αρ. Α2-1150/2004 (ΦΕΚ Β/873/2004) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης αναπροσαρμόζονται τα χρηματικά πρόστιμα, που αφορούν παραβάσεις 

των άρθρων 5 (παρ. 2) και 7 (παρ. 6) του Νόμου 2323/1995, όπως 

αντικαταστάθηκαν με το Νόμο 3190/2003 (ΦΕΚ Α/249/2003). 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-1151/2004 

Με την υπ’ αρ. Α2-1151/2004 (ΦΕΚ Β/873/2004) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων 

Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ.  Α2-1220/2004    

Με την υπ’ αρ. Α2-1220/2004 (ΦΕΚ Β` 1124/23.7.2004)  Κοινή Απόφαση των 

Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται αύξηση του δικαιώματος 

προσέλευσης των αδειούχων πωλητών στις λαϊκές αγορές.  

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-1151/2004 

Με την υπ’ αρ.  Α2-1151/2004 (ΦΕΚ Β/873/2004) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης ρυθμίζονται θέματα για την οργάνωση και λειτουργία των κλιμακίων 

Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-3563/2005  

Με την υπ’ αρ. Α2-3563/2005 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β΄1390/7.10.2005) καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και 

ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Κ1-188/2006  

Με την υπ’ αρ. Κ1-188/2006 (ΦΕΚ Β/66/2006) του Υφυπουργού Ανάπτυξης 

καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες, για τη χορήγηση άδειας 

επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, του άρθρου 29 του ν. 3377/2005. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-2557/2006  

Με την υπ’ αρ. Α2-2557/2006 (ΦΕΚ Β/753/2006) Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης συγκροτείται η Τριμελής Επιτροπή του άρθρου 4 παράγραφος 4 του 

Νόμου 3377/2005. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 2/68268/0022  

Με την υπ’ αρ. 2/68268/0022 (ΦΕΚ Β/153/9.2.2006) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την 

αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου 

και της Γραμματείας Υποστήριξης των Κλιμακίων αυτών, που λειτουργούν στην 

Περιφέρεια Αττικής (πλην Ν. Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιά) και στις λοιπές 

Περιφέρειες της Επικράτειας και άλλες ρυθμίσεις περί τη διαδικασία κ.λπ. για την 

απόδοση στους δικαιούχους της αμοιβής αυτής. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Κ1-1178/2007  

Με την υπ’ αρ. Κ1-1178/2007 (ΦΕΚ Β/1034/2007) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης θεσπίζεται διαδικασία κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της καταστροφής 

ή της διάθεσης αυτών και η  αμοιβή των μελών της επιτροπής που ορίζεται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Νόμου 3377/2005. 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ.  2/ 53792/0022  

Με την απ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Ανάπτυξης (ΦΕΚ B/1790/6.9.2007) καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος 

αμοιβής των μελών των Κλιμακίων Ελέγχων Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου 

Εμπορίου, που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής (πλην Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς) 

και στις λοιπές Περιφέρειες της Επικράτειας. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-1095/2007 

Με την υπ’ αρ. Α2-1095/2007 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β/248/2007) ορίσθηκαν θέματα για τον καθορισμό του ύψους, διαδικασίας και 

τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου δικαιώματος, από τους 

προσερχόμενους στους χώρους των λαϊκών αγορών πωλητές (επαγγελματίες – 

παραγωγούς) αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-5900/2008   

Με την υπ’ αρ. Α-5900/2008 (ΦΕΚ Β΄ 1857/12.9.2008) Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης ρυθμίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επιβολής των 

χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά 

τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές του ν. 3668/2008.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΥΠ’ ΑΡ. 29955/2008 

Με την υπ’ αρ. 29955/2008 Απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά (ΦΕΚ Β/2605/2008) καθορίσθηκαν 

ζητήματα σχετικά με την αύξηση του ημερήσιου δικαιώματος προσέλευσης των 

αδειούχων πωλητών στις λαϊκές αγορές. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ.  Α2-2888/2009  

Με την υπ’ αρ. Α2-2888/2009 (ΦΕΚ Β 1200/19.6.2009) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης καθορίσθηκαν τα ποσοστά ημερήσιου δικαιώματος δικαιούχων της παρ. 

4 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47 Α'), αρμοδιότητας του Οργανισμού 

Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ.). 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-2889 /2009 

Με την υπ’ αρ. Α2-2889/2009 (ΦΕΚ Β 1200/19.6.2009) Απόφαση του Υφυπουργού 

Ανάπτυξης ρυθμίζεται ειδικότερα ο καθορισμός ποσοστών ημερήσιου δικαιώματος 

δικαιούχων της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α'), αρμοδιότητας 

όλων των Ν.Α. της χώρας εκτός των Ν.Α. Αθηνών - Πειραιά και Θεσσαλονίκης. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-4221 /2009 

Με την υπ’ αρ. Α2-4221/2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 

2180/02.10.2009) καθορίσθηκαν οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αξιοποίησης 

του εισπραττόμενου ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 

3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/10.2.2003). 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. Α2-3708/2009 

Με την υπ’ αρ. Α2-3708/2009 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 

Β/1548/2009) καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και Αντιπροέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά και 

ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία του. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 74532/2010 

Με την υπ’ αρ. 74532/2010 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β/2031/2010) καθορίσθηκαν θέματα 

διοικητικής Υποστήριξης για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων 

σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3852/2010. 

 

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡ. Κ1-164 /2011  

Με την υπ’ αρ. ΚΙ-164/2011 (ΦΕΚ Β/275/2011) των  Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,  Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας, και Ναυτιλίας, προσαρμόζονται οι διατάξεις της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην 

Εσωτερική Αγορά. 

  


