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1. Κατά τη σύνταξη των 2 σχεδίων κωδίκων,  καταβλήθηκε προσπάθεια για την 

απλούστευση του κειμένου και τη βελτίωση της εννοιολογικής καθαρότητας και 

σαφήνειας των διατάξεων, με τη φραστική αναδιατύπωση του κειμένου, όπου αυτό 

ήταν δυνατόν.  Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή τελεί υπό τους περιορισμούς που θέτει η 

ίδια η μεθοδολογία της κωδικοποίησης (βλ. κεφάλαιο 1). 

 

2. Όταν οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις δεν είναι αρκούντως απλές πρέπει να 

απλουστεύονται.  Η απλούστευση των διαδικασιών εξειδικεύεται στο πλαίσιο της 

εφαρμογής των αρχών της καλής διακυβέρνησης. 

Ωστόσο, οι προτάσεις για τις νέες ρυθμίσεις θα πρέπει να αξιολογούνται λειτουργικά, 

ως προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, που να δικαιολογούν τη νέα ρύθμιση. 

 

3. Οι ενέργειες απλούστευσης θα πρέπει να συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, μέσω: 

- της βελτίωσης της παροχής δημοσίων υπηρεσιών 

-  της πρόληψης και αντιμετώπισης της διαφθοράς  

 

4. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

- Βελτίωση στην παροχή δημοσίων υπηρεσιών 

Κριτήρια αξιολόγησης: 

 Αύξηση αποδοτικότητας 

 Παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας  

 Βελτίωση της συμμετοχής και προώθηση της ισονομίας 

 Προωθεί την ανάπτυξη συνεργασιών 

- Πρόληψη και αντιμετώπιση της διαφθοράς  

Κριτήρια αξιολόγησης: 

 Προώθηση της διαφάνειας 

 Προώθηση της λογοδοσίας 

 Προώθηση της ακεραιότητας και μέτρα πρόληψης της κατάχρησης δημόσιας 

εξουσίας 

 Προώθηση της ισότητας πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες 

 

 

5. Ο ανάδοχος στους δύο (2)  μήνες που διήρκεσε η σύμβαση υλοποίησε τις εξής 

εργασίες:  
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α. Κατέγραψε τις προτάσεις φορέων που έχουν κατατεθεί από το 2008 στη Γενική 

Γραμματεία Εμπορίου και διενήργησε μία αξιολόγηση επί τη βάσει των στοιχείων που 

συνέλεξε και των ως άνω κριτηρίων  

β.  Ανέλυσε με στελέχη της ΓΓΕ θέματα που θα μπορούσαν να γίνουν νομοθετικές 

παρεμβάσεις  

γ. Προετοίμασε εννέα (9) νέες σχετικές νομοθετικές προτάσεις που η υπηρεσία και η 

πολιτική ηγεσία θα μπορούσε να αξιοποιήσει. 

 

6. Ακολούθως, παρουσιάζονται: 

Ι. Τα αιτήματα των φορέων προς την ΓΓΕ και η εκτίμηση της πρότασης από τον 

ανάδοχο. 

ΙΙ.  Οι οκτώ (8) προτάσεις για απλούστευση. 
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Ι. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
(υπόμνημα υποβληθέν 
στις 30.8.2010) 

Κωδικοποίηση νομοθεσίας για υπαίθριο εμπόριο (και των πλαστών 
και παραποιημένων ειδών)  

Με το παρόν έργο συντελείται η αναγκαία 
κωδικοποίηση.  Πέρα από την εξ ορισμού απλοποίηση 
που εμπεριέχεται στην κωδικοποίηση, οι σύγχρονες 
πλέον νομικές διατάξεις αναμένεται να ενδυναμώσουν  
τη συμμετοχή και να προωθήσουν τη λογοδοσία.  

Το στάσιμο υπαίθριο εμπόριο να γίνεται σε περιφραγμένους 
δημόσιους χώρους 

Θα πρέπει να αξιολογηθεί πώς θα μπορούσε να γίνει 
αυτό αποδοτικά στο πλαίσιο μίας μελέτης ανάλυσης 
κόστους οφέλους.  

Να γίνει άμεσα πανελλαδική απογραφή και έλεγχος αδειών υπαίθριου 
εμπορίου 

Είναι επιβεβλημένο και δεν απαιτεί νέα ρύθμιση.  Θα 
πρέπει να ενδυναμωθούν τα ελεγκτικά όργανα με 
υποδομές   

Ο μικροπωλητής να μην ασκεί κανένα άλλο επάγγελμα Όπως διατυπώνεται δεν είναι συμβατό με την ισχύουσα 
κοινοτική και εθνική νομοθεσία. 

Προτεραιότητα στην αδειοδότηση στους αναπήρους και πολυτέκνους  
Δίνεται η προτεραιότητα.  Περαιτέρω θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης των 
μέτρων κοινωνικής πολιτικής που λαμβάνει χώρα,  
δεδομένου των μηνημονιακών υποχρεώσεων της 
χώρας μας.  

Αφαίρεση αρμοδιότητας αδειοδότησης και ελέγχου από τους ΟΤΑ – 
αντ’αυτού παράβολο υπέρ τοπικού ΟΤΑ Είναι αντίθετο στην πολιτική αναδιοργάνωσης που 

επιχειρείται με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010) 

Χορήγηση αδειών από Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας μετά από 
εισήγηση Επιτροπής (τοπικός Εμπορικός Σύλλογος, Εμπορ. 
Επιμελητήριο, Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών, η αρμόδια 
χωρικά Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων και η Ομοσπονδία 
Υπαίθριων Μικροπωλητών)  

Το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 προβλέπει άλλες 
ρυθμίσεις που ήδη υλοποιούνται  

Καθορισμός αυστηρά και περιοριστικά διατιθέμενων ειδών ανά μορφή 
υπαίθριου εμπορίου Θα πρέπει να εξειδικευθεί το αίτημα για να εξηγηθεί τί 
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αφορά, ώστε να μην αποτελεί αντικείμενο αθέμιτου 
ανταγωνισμού.  

Εκτός του πλανοδίου, να αναγράφεται στην άδεια οποιασδήποτε 
άλλης μορφής υπαίθριου εμπορίου η αρίθμηση αυτής και η 
συγκεκριμένη θέση που καταλαμβάνει όπως και ΑΦΜ δικαιούχου.  
Για την άδεια να απαιτείται ΟΑΕΕ και ΓΕΜΗ 

Είναι ορθό, καθώς θα συμβάλλει στην ισότητα, στη 
διαφάνεια και θα ενισχύσει το κράτος πρόνοιας.   Θα 
πρέπει να μελετηθεί, ποιο είναι το επιπλέον κόστος  για 
αυτό, ώστε να μην αποτελεί μία αποσπασματική 
ρύθμιση.   

Η άδεια να μην μεταβιβάζεται (πλην αναπληρωτή συγγενή α βαθμού) Θα πρέπει να μελετηθεί από λειτουργικής πλευράς.  

Η άδεια να αναρτάται στο πρωτότυπο Ο ισχύων νόμος προβλέπει τη δυνατότητα να γίνονται 
αποδεκτά από όλους επικυρωμένα αντίγραφα. Εάν ο 
ελεγκτικός μηχανισμός είχε υποδομές, όλα θα 
μπορούσαν να ελεγχθούν άμεσα.  

Όλες οι αποφάσεις αδειοδότησης να κοινοποιούνται με ποινή 
ακυρότητας στον Τοπικό Εμπορικό Σύλλογο και στο Τοπικό και 
Επαγγελματικό Επιμελητήριο.  

Θα πρέπει να μελετηθεί, ποιο είναι το επιπλέον κόστος  
για αυτό.     

Οι δικαιούχοι και αναπληρωτές να τηρούνται και σε ειδικό νομαρχιακό 
μητρώο υπαιθρίων εμπόρων 

Το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 προβλέπει άλλες 
ρυθμίσεις που ήδη υλοποιούνται 

Σε περίπτωση υπαλλήλου να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία 
του αδειούχου μικροπωλητή ή νόμιμου αντικαταστάτη του. Μαζί με 
άδεια να αναρτάται και βιβλίο προσωπικού θεωρημένο από 
Επιθεώρηση Εργασίας  

Δεν τεκμηριώνεται γιατί θα πρέπει να υπάρχει μία 
τέτοια ρύθμιση.   Όσον αφορά για την Επιθεώρηση 
Εργασίας ισχύει ως υποχρέωση, και θα μπορούσαν να 
ελεγχθούν εάν υπήρχαν ελεγκτικοί μηχανισμοί με 
υποδομές.  

Να αποσαφηνισθεί η έννοια «...ως μη στεγασμένοι 
χώροι...θεωρούνται και οι εγκαταστάσεις που φέρουν μόνο 
στέγαστρο ή ακόμα και περίφραγμα που δεν αποτελεί μόνιμη 
κατασκευή...».   

Δεν τεκμηριώνεται γιατί αυτό να γίνει με νομοθετική 
διάταξη.   Θα μπορούσε να γίνει με εγκύκλιο της ΓΓΕ.  

Έλεγχος μικροπωλητών να εκχωρηθεί σε σώμα Ελληνικής 
Αστυνομίας σε συνεργασία με εντεταλμένους υπαλλήλους ΔΟΥ και 
Δ/νσεων Εμπορίου 

Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η 
εισήγηση είναι να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο της 
ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών.  

Οι μικροπωλητές στους ελέγχους να αποδεικνύουν τον τρόπο κτήσης 
των προς πώληση ειδών  

Προβλέπεται στον ΚΒΣ. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
ελεγκτικοί μηχανισμοί. Η εισήγηση είναι να ενταχθεί στο 
γενικότερο πλαίσιο της ενίσχυσης των ελεγκτικών 
μηχανισμών. 

Να γίνει υποχρεωτική δια νόμου η έκδοση τιμολογίων από αγρότες – Προβλέπεται, αποτελεί θέμα εφαρμογής της ισχύουσας 
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προμηθευτές υπαιθρίων μικροπωλητών νομοθεσίας.  

Να προβλεφούν αυστηρές κυρώσεις στους παραβάτες μικροπωλητές 

Να απαλειφθούν όλες οι αναφορές περί υπαίθριου εμπορίου που 
υπάρχουν από παλαιότερες διατάξεις στους Νομαρχιακό και 
Δημοτικό Κώδικα.  

Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια στην κωδικοποίηση του 
νέου Δημοτικού Κώδικα 

Να τροποποιηθούν ο Νομαρχιακός και Δημοτικός Κώδικας ώστε οι 
προβλεπόμενες από την εκδίκαση των προσφυγών Διοικητικές 
Επιτροπές να κρίνουν επί των παραλείψεων οφειλόμενης νόμιμης 
ενέργειας των ΟΤΑ και τις σιωπηρές παραλείψεις των 
περιφερειαρχών 

Προβλέπεται και τώρα από γενικές διατάξεις.  

Να ενεργοποιηθούν οι περιφερειακές επιτροπές του άρθρου 7
ε
 του Ν. 

2323/1995 
Θα πρέπει να εκδοθεί σχετική εγκύκλιος  

Το εμπόριο πλαστών και παραποιημένων προϊόντων να 
χαρακτηρισθεί λαθρεμπόριο.   Να δημιουργηθεί ειδικό σώμα 
πραγματογνωμόνων στα Επιμελητήρια για την απόδειξη της 
πλαστότητας.  

Η εισήγηση είναι να ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο 
της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών. 

Πλανόδιο Εμπόριο 

Να μην επιτρέπεται η άσκησή του σε  πόλεις άνω των 10.000 
κατοίκων  

Δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα μίας τέτοιας 
ρύθμισης 

Πλανόδιο Εμπόριο 

Να απαγορεύεται η άσκηση πλανοδίου εμπορίου εγγύς των 
οργανωμένων καταστημάτων που διαθέτουν ομοειδή είδη (ακόμη και 
για προϊόντα γης και θάλασσας) 

Προβλέπεται.  Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί. 

Πλανόδιο Εμπόριο 

Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα χρονικά όρια 

Προβλέπεται, αποτελεί θέμα εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

Πλανόδιο Εμπόριο 

Να τροποποιηθεί ο νόμος ώστε στην περίπτωση πλανοδίου εμπορίου 
με την μέθοδο door to door να απαιτείται άδεια και από νόμιμα 
οργανωμένες επιχειρήσεις 

Αποτελεί αντικείμενο που καταρχήν θα δημιουργήσει 
περαιτέρω προβλήματα στη συγκεκριμένη αγορά.  
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Στάσιμο Εμπόριο 

Να οριοθετηθεί αυστηρά το τί συνιστά στάσιμο υπαίθριο εμπόριο 

Έχει γίνει πλέον ξεχωριστό άρθρο στην κωδικοποίηση.  
Θα μπορούσε να εξειδικευθεί περαιτέρω μέσω μιας 
εγκυκλίου 

Στάσιμο Εμπόριο 

Να καταργηθεί η δυνατότητα άσκησης στάσιμου  εμπορίου σε 
ιδιωτικούς χώρους 

Δεν τεκμηριώνεται η αναγκαιότητας μίας τέτοιας 
ρύθμισης 

Στάσιμο Εμπόριο 

Να τηρηθεί η διάταξη που απαγορεύει θέσεις  στάσιμου υπαίθριου 
εμπορίου εγγύς της εισόδου εμπορικών καταστημάτων 

Προβλέπεται, αποτελεί θέμα εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

Στάσιμο Εμπόριο 

Να παρέχονται άδειες στάσιμου υπαίθριου εμπορίου σε συνάρτηση 
και ως ποσοστιαία αναλογία του αριθμού των εμπορικών 
καταστημάτων της περιοχής (προτείνεται σε 1%) 

Λόγω των συνεχώς μεταβαλλομένων οικονομικών 
συνθηκών θα πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά από 
οικονομικής άποψης, ώστε οποιαδήποτε ρύθμιση να 
αιτιολογείται οικονομικά και κοινωνικά. 

Εμποροπανηγύρεις 

Να καταργηθούν όλες, πλην των παραδοσιακών (εορταστικών).  
Εναλλακτικά μόνο 1 ανά Δήμο/ Κοινότητα 

 
 
 
 
 
Είναι σημαντικό να γίνει μία οικονομοτεχνική μελέτη 
όπου με στοιχεία θα προέκυπτε η σκοπιμότητα ενός 
τέτοιου σεναρίου.   

Εμποροπανηγύρεις 

Να τροποποιηθεί ο νόμος στην κατεύθυνση καθορισμού διάρκειας 
της εμποροπανήγυρης και όχι των αδειών αυτής. 

Εμποροπανηγύρεις 

Οι εμποροπανηγύρεις  να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών 
και εμπορικών κέντρων των πόλεων και κωμοπόλεων και να 
διαρκούν το πολύ μέχρι 3 μέρες 

Εμποροπανηγύρεις 

Οι αποφάσεις ίδρυσης των εμποροπανηγύρεων να εκδίδονται μετά 
γνώμη τοπικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών.  Το αυτό και για τα 
διατιθέμενα είδη 

Κρίνεται ως θεμιτό αίτημα και προετοιμάσθηκε σχετική 
διάταξη  
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Εμποροπανηγύρεις 

Οι αποφάσεις ίδρυσης των εμποροπανηγύρεων  να μην ισχύουν 
προτού επικυρωθούν από το νομαρχιακό συμβούλιο. 

Είναι αντίθετο στην πολιτική που υλοποιείται με το 
πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010) 

Χριστουγεννιάτικες – Πασχαλινές Αγορές 

Να καταργηθούν όλες οι Χριστουγεννιάτικες – Πασχαλινές Αγορές 
που δεν είναι απαραίτητες στην αγορά.  Εναλλακτικά να διαρκούν το 
πολύ 5 μέρες. 

Θα πρέπει μέσω μίας οικονομοτεχνικής μελέτης που 
θα διεξαχθεί να τεκμηριώνονται οι προτάσεις.  

Χριστουγεννιάτικες – Πασχαλινές Αγορές 

Να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών και εμπορικών κέντρων 
πόλεων και κωμοπόλεων. 

Είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

Χριστουγεννιάτικες – Πασχαλινές Αγορές 

Οι αποφάσεις ίδρυσης των Χριστουγεννιάτικων – Πασχαλινών 
Αγορών να εκδίδονται μετά γνώμη τοπικών Συλλόγων και 
Ομοσπονδιών.  Το αυτό και για τα διατιθέμενα είδη. 

Κρίνεται ως θεμιτό αίτημα και προετοιμάσθηκε σχετική 
διάταξη 

Χριστουγεννιάτικες – Πασχαλινές Αγορές 

Να καθορίζονται ρητά και δια νόμου τα προσφερόμενα προϊόντα στις 
αγορές αυτές. 

Η κρατούσα άποψη είναι προς την κατεύθυνση της 
εκχώρησης όλου του πλαισίου στους Δήμους 

Χριστουγεννιάτικες – Πασχαλινές Αγορές 

Οι αποφάσεις ίδρυσης των Χριστουγεννιάτικων – Πασχαλινών 
Αγορών να μην ισχύουν προτού επικυρωθούν από το νομαρχιακό 
συμβούλιο. 

Είναι αντίθετο στην πολιτική που υλοποιείται με το 
πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010) 

Κυριακάτικες Αγορές 

Να παραμείνουν αμετάβλητα τα πληθυσμιακά όρια που εισήγαγε ο Ν. 
3557/2007. 

Θα παραμείνουν αμετάβλητα, δεν υπάρχουν στοιχεία 
από τα οποία να προκύπτει η ανάγκη για μία άλλη 
ρύθμιση.  

Κυριακάτικες Αγορές 

Οι κυριακάτικές αγορές να πραγματοποιούνται εκτός των ιστορικών 

Οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το χώρο, 
και προβλέπεται η γνώμη των επιμελητηρίων στο ν. 
2323/1995.  
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και εμπορικών κέντρων πόλεων και κωμοπόλεων. 

Κυριακάτικες Αγορές 

Να καταργηθούν οι νομοθετημένες εξαιρέσεις για τις κυριακάτικες 
αγορές του Κοπανακίου, του Δοξάτου και του Σχιστού, που δεν 
προσφέρουν τίποτε πέρα από υπόνοιες χάρης προς τοπικά πολιτικά 
πρόσωπα. 

Δεν μπορεί να γίνει στο πλαίσιο της κωδικοποίησης.   
Θα πρέπει να γίνει με σχετική ρύθμιση.  

Κυριακάτικες Αγορές 

Ο περιφραγμένος δημόσιος χώρος που θα πραγματοποιείται η 
κυριακάτικη αγορά να αποτυπώνεται σε σχεδιάγραμμα που θα 
ενσωματώνεται στην απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου. 

Θα μπορούσε να είναι μία εγκύκλιος της ΕΕΤΑΑ ή της 
ΚΕΔΚΕ.  

Λαϊκές Αγορές 

Να πάψουν οι λαϊκές αγορές να αποτελούν παραπάζαρα.  Να 
ανταποκριθούν στην κύρια αποστολή τους, ήτοι τη διάθεση 
προϊόντων γης και θάλασσας. 

Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. 

Λαϊκές Αγορές 

Να γίνει πανελλαδική χαρτογράφηση των λαϊκών αγορών. 

 
 
Θα πρέπει μέσω μίας οικονομοτεχνικής μελέτης που 
θα διεξαχθεί να τεκμηριώνονται οι προτάσεις.  Λαϊκές Αγορές 

Να ισχύσει πληθυσμιακή αναλογία ως προς τον αριθμό τους ανά 
δεδομένη περιοχή. 

Λαϊκές Αγορές 

Να μετακινηθούν οι λαϊκές αγορές και να πραγματοποιούνται μόνο σε 
δευτερεόντες παρόδους. 

Είναι εφικτό με απλή απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου.  Δεν είναι αντικείμενο νομοθετικής 
ρύθμισης.  

Λαϊκές Αγορές 

Να δημιουργηθεί μόνιμο κιόσκι που θα στεγάζονται οι ελεγκτές.  

Όντως θα πρέπει να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί 
μηχανισμοί.  Το συγκεκριμένο όμως δεν αποτελεί 
αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης (μπορεί να γίνει και 
μέσω εγκυκλίου) 

Λαϊκές Αγορές Θα πρέπει μέσω μίας οικονομοτεχνικής μελέτης που 
θα διεξαχθεί να τεκμηριώνονται οι προτάσεις.  
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Οι επιτροπές του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2323/1995 να 
γνωμοδοτούν και στις περιπτώσεις ίδρυσης, μετακίνησης ή 
κατάργησης λαϊκών αγορών στις Ν.Α. Αθηνών-Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης. 

Λαϊκές Αγορές 

Να τηρηθεί αυστηρά η νομοθεσία για τη διενέργεια λαϊκών αγορών 
κατά την Κυριακή.  

Προβλέπεται, αποτελεί θέμα εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας.  Δεν χρειάζεται νέα ρύθμιση.  

Λαϊκές Αγορές 

Για την ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς από Νομαρχία να απαιτείται 
προηγουμένως πρόταση του οικείου Δήμου με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου με αυξημένη πλειοψηφία 75% των παρόντων 
συμβούλων. 

Είναι αντίθετο στην πολιτική που υλοποιείται με το 
πρόγραμμα  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010) 

Λαϊκές Αγορές 

Νέες άδειες να δίδονται μόνο σε παραγωγούς ή πωλητές προϊόντων 
γης και θάλασσας.  Για τους παλαιούς πωλητές διαρκών ειδών που οι 
άδειες λήγουν ή έχουν λήξει να δοθούν κίνητρα ώστε να ανοίξουν 
καταστήματα.  

Το παρόν είναι ιδιαίτερα επαχθές στο πλαίσιο της 
παρούσας οικονομικής συγκυρίας.  

ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ & 
ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  
ΕΜΠΟΡΙΟΥ  (υπόμνημα 
υποβληθέν στις 
18.1.2010) 

Τροποποίηση της νομοθεσίας για Εμπορικές μισθώσεις  Δεν είναι σχετική.    

Τροποποίηση της ΑΔ 7/2009  Δεν είναι σχετική.    

Ενεργοποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα αμοιβολόγια της 
ΑΕΠΙ και των εταιριών ΕΡAΤΩ- GRAMMO- ΑΠΟΛΛΩΝ   

Δεν είναι σχετική.   

Επιδότηση επιχειρήσεων του κλάδου Δεν είναι σχετική 

Κινητές καντίνες που μετατρέπονται σε σταθερά καταστήματα  Θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο μίας εγκυκλίου.  

Προτείνεται οι λαϊκές αγορές να απέχουν τουλάχιστον 1 χλμ από τις 
περιοχές που αναπτύσσονται εταιρίες του κλάδου 

Θα πρέπει μέσω μίας οικονομοτεχνικής μελέτης που 
θα διεξαχθεί να τεκμηριώνονται οι προτάσεις.  

Μισθώσεις ακινήτων από το Δημόσιο και ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Δεν είναι σχετική 

Ενημέρωση για δημοτιούς φόρους κλπ  Δεν είναι σχετική 

ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
(υπόμνημα υποβληθέν 
στις 12.5.2010) 

Δημιουργία πολυκαταστημάτων  Δεν είναι σχετική 

 Καθυστέρηση έργων ΜΕΤΡΟ Δεν είναι σχετική  

Παραεμπόριο κινέζικα προϊόντα & σωστή λειτουργία των λαϊκών και 
υπαίθριων αγορών: 
Στις λαϊκές αγορές να πωλούνται προϊόντα γής και θαλάσσης και όχι 
ένδυσης-υπόδησης-λευκών ειδών.  Λαϊκές αγορές σε στεγασμένα  
Άδειες μικροπωλητών υπό όρους και όχι σε εμπορικά καταστήματα 

 
Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. 

Χρηματοδοτήσεις και δημιουργία φορέα εκπαίδευσης και 
καθοδήγησης εμπόρων 

Δεν είναι σχετική 

Ωράριο λειτουργίας  Δεν είναι σχετική 

Πάγωμα τιμών και μισθωτήρια  Δεν είναι σχετική 

Αναζοωγόνηση πρωτογενή τομέα οικονομίας  Δεν είναι σχετική 

Προσφορές – εκπτώσεις  Δεν είναι σχετική 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

 

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Το 
υπ’αρ. 16/Γ/ΕΞ/10236-
1/28.12.2009 έγγραφο) 

Διεύρυνση του χρόνου που θα μπορεί να παραμείνει στάσιμη μία 
καντίνα και αναφέρεται στο άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3557/2007 

Θα πρέπει να υπάρξει ένα λειτουργικό κριτήριο. 
Προετοιμάσθηκε μία σχετική διάταξη. 
 

 Να προβλεφθεί η άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου σε πόλεις 
με πληθυσμό πάνω των 20.000 επ’ευκαιρία μαζικής συνάθροισης 
λόγω τέλεσης αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών και 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, τροποποιώντας σχετικά το άρθρο 1 παρ. 
3 του Ν. 3377/2005  

ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (χωρίς 
ημερομηνία) 

Όλα τα αιτήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ  (υπόμνημα υποβληθέν στις 30.8.2010) 

Βλ. ανωτέρω αναλυτικά 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 11 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

 

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ  

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΝΟΔΙΩΝ & 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ & 
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ 
(ημερομηνία 
υπομνήματος 10.6.2010) 

Αντίθετοι στην κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3769/2009 
– πρόταση για δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενου οργανισμού και 
απεμπλοκή από ΟΤΑ 

Θα πρέπει να μελετηθεί και να προκύψει από την 
ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο πλαίσιο 
μελέτης.  

Αποκλεισμός των εμπόρων, βιοτεχνών ή/και εισαγωγέων από χώρο  Θα πρέπει να προκύψει ως συμπέρασμα μία 
τεκμηριωμένης μελέτης 

 

Εφαρμογή  της  ΥΑ-1178/25.6.2007 Προβλέπεται, αποτελεί θέμα εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

 

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  

ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΚΑΝΤΙΝΩΝ «ΕΓΝΑΤΙΑ» 
(ημερομηνία 

υπομνήματος 
21.10.2009) 

Οι κινητές καντίνες να εξαιρούνται του περιορισμού του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 
145

Α
)  

 
 
 
Θα πρέπει να υπάρξει ένα λειτουργικό κριτήριο. 
Προετοιμάσθηκε μία σχετική διάταξη. 

Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2323/1995 
(ΦΕΚ 145

Α
) που ορίζει «Όποιος ασκεί υπαίθριοι πλανόδιο εμπόριο 

επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της 
συναλλαγής», ώστε: 

- να περιλαμβάνεται και ο χρόνος παρασκευής των προϊόντων  

«οι κινητές καντίνες μπορούν να παραμένουν στάσιμες σε ιδιωτικούς 

χώρους και σε κοινόχρηστους χώρους, δημόσιους, δημοτικούς ή 

κοινοτικούς, επ’ευκαιρία τέλεσης αθλητικών, ψυχαγωγικών, 

πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων και για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τη διάρκεια των εν λόγω εκδηλώσεων, 

καθώς και δύο ώρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης και μία ώρα 

μετά τη λήξη της εκδήλωσης  

ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Κλήρωση  με αποτέλεσμα τη γειτνίαση ομοειδών ειδών (εφαρμογή Προτείνεται ήδη νέα ρύθμιση που η αδειοδότηση 
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΠΩΛ/ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

ΑΓΟΡΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ Ε.Ε. (ημερομηνία 
υπομνήματος 13.4.2010) 

της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2323/1995 όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3769/2009) 

 

μεταφέρεται στο Δήμο. 

 

Τήρηση της νομιμότητας από οικονομικούς μετανάστες  Προβλέπεται, αποτελεί θέμα εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 

ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΑΝΕΝΤΑΚΤΟΙ 
ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ 
(ημερομηνία 
υπομνήματος 3.2.2011) 

Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς εντός της περιφέρειας Ν.Α. 
Αθηνών – Πειραιώς – Θεσσαλονίκης είτε εκτός να εργάζονται 
αποκλειστικά και μόνο στις λαϊκές αγορές. 

 
 
 
 
 
Θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη στην οποία να 
αναλύονται και αυτές οι παράμετροι προκειμένου να 
γίνει οι δέουσες  ρυθμίσεις.  

 Οι υπαίθριοι έμποροι που δραστηριοποιούνται στις υπαίθριες αγορές 
να συμμετέχουν μόνο όσοι υπαίθριοι πωλητές ασκούν το επάγγελμα 
ως κύριο, αποκλειστικό και βιοποριστικό.   

 Οι κάτοχοι άδειας πλανόδιου και ειδικά στάσιμου υπαίθριου εμπορίου 
να ασκούν αποκλειστικά και μόνο στους χώρους και θέσεις που τους 
ορίζουν  οι εκδοθείσες άδειες  

 Οι έμποροι που διαθέτουν καταστήματα να αποκλειστούν παντελώς 
από τις υπαίθριες αγορές 

ΦΟΡΕΑΣ 
 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ (ημερομηνία 

υπομνήματος 10.6.2010) 

Εισήγηση για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 
2323/1995 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 
3769/2009: 

– κλήρωση όταν ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μικρότερος 
των θέσεων 

 

– για τη θέση να αποφασίζουν μεταξύ τους οι έμποροι 

 
 
 
 
Δεν θα πρέπει να γίνει δεκτή μία τέτοια 
«αυτορρύθμιση» γιατί μπορεί να οδηγήσει σε ασυδοσία  
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Οι κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς εντός της περιφέρειας Ν.Α. 
Αθηνών – Πειραιώς – Θεσσαλονίκης είτε εκτός να εργάζονται 
αποκλειστικά και μόνο στις λαϊκές αγορές. 

Βλ. ανωτέρω  

 
ΦΟΡΕΑΣ 

 

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ  
δια της δικηγόρου  
Σοφίας Παντουβάκη 
(απεστάλη στις 4.2.2011) 

Αφορά τις αδειοδοτήσεις στο πλαίσιο του άρθρου  10 του Ν. 
2323/1995   

Εκτός του πλαίσίου του έργου του υπαιθρίου εμπορίου 

 
ΦΟΡΕΑΣ 

 

 
ΑΙΤΗΜΑΤΑ  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Διονύσης Τσούτσης 
(απεστάλη στις 1.4.2011) 

Έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για το άρθρο 10 του Ν. 2323/1995   Δεν αφορά το υπαίθριο εμπόριο   
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Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ  

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 1:   Καθορισμός των προϋποθέσεων 

χορήγησης των αδειών υπαίθριου εμπορίου στις Δήμους 

 

 

Άρθρο........ 

 

1. Με το παρόν αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου  1 του ν.2323/1995 ως 

εξής: 

 «Οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, που λαμβάνονται κατά τις 

παραγράφους 3, 4, 5 και 6  κοινοποιούνται: α) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και στην Περιφέρεια 

Αττικής όταν πρόκειται για αποφάσεις οργάνων δήμων που εμπίπτουν στην 

περιφέρεια αυτής, β) στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και στις οικείες περιφέρειες, 

όταν πρόκειται για αποφάσεις οργάνων δήμων των περιφερειών της χώρας. 

Οι Δικαιούχοι άδειας,  οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την έκδοση των αδειών 

ορίζονται μόνο με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Αν ο αριθμός των 

διαθέσιμων αδειών για συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι περιορισμένος, 

εφαρμόζεται διαδικασία επιλογής μεταξύ των δυνητικών υποψηφίων, η οποία 

προβλέπει όλες τις εγγυήσεις αμεροληψίας και διαφάνειας και ιδίως την κατάλληλη 

δημοσιοποίηση της έναρξης της διεξαγωγής της και της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας». 

 

2. Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου  1 του ν.2323/1995  καταργούνται.  Κάθε δε 

αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος,  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 2:  Παραγωγικές Άδειες Λαϊκών Αγορών 

 

Άρθρο........ 

 

1. Η χορήγηση  παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών συντελείται με την υποβολή  

αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών προς τον αρμόδιο Δήμο. Η διαπιστωτική πράξη 

περί κατάθεσης αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών, εκδίδεται από το Δήμαρχο  

εντός πέντε ημερών, και επέχει θέση αδείας. Η αίτηση του ενδιαφερομένου, 

υποχρεωτικά συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή του, με την οποία βεβαιώνει την 

ακρίβεια, την πληρότητα και τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων για την 

έκδοση της άδειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

2. Σε περίπτωση  μη πληρότητας των δικαιολογητικών, άμεσα ανακαλείται η 

χορηγηθείσα άδεια.  Ο επανέλεγχος από τη Διοίκηση  πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου  

3. Σε περίπτωση ανακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων ή μη συνδρομής των 

νομίμων προϋποθέσεων,  επιβάλλονται επιπλέον σωρευτικά οι ακόλουθες κυρώσεις:  

α) χρηματικό πρόστιμο από 15.000 έως 40.000 χιλ. ευρώ, β) ποινή φυλάκισης έως 

πέντε χρόνια,  

4. Η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους  για τις 

αδειοδοτήσεις του παρόντος  άρθρου, σε ποσοστό τουλάχιστον 10 %  κάθε έτος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 16 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 3:   Καθορισμός των προϋποθέσεων 

χορήγησης των αδειών υπαίθριου εμπορίου με αντικείμενο ψυχαγωγικά 

παιγνίδια 

 

 

Άρθρο........ 

 

 

1.  Με το παρόν καταργούνται οι ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ. 12/2005 «Ρύθμιση 

υπαιθρίου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου)” για τις άδειες εγκατάστασης και 

λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων.  

2. Η εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιχνιδιών λούνα - παρκ, πιστών 

αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 

επιδείξεων και άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων στους Δήμους επιτρέπεται 

κατόπιν αδείας των υπηρεσιών αυτών. 

Οι Δικαιούχοι άδειας,  οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την έκδοση των αδειών 

ορίζονται με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων.  

3. Οι άδειες αυτές μπορεί να χορηγούνται και σε νομικό πρόσωπο αρκεί να 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις των αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 4:   Διάρκεια συναλλαγής για κινητές καντίνες 

 

 

Άρθρο........ 

 

Με το παρόν προστίθεται μετά το 2ο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν. 

2323/1995 (ΦΕΚ Α/145/1995), η ακόλουθη πρόταση: «Οι κινητές καντίνες μπορούν 

να παραμένουν στάσιμες σε ιδιωτικούς χώρους και σε κοινόχρηστους χώρους, 

δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς, επ’ευκαιρία τέλεσης αθλητικών, ψυχαγωγικών, 

πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων και για χρονικό διάστημα που 

δεν υπερβαίνει τη διάρκεια των εν λόγω εκδηλώσεων, καθώς και δύο ώρες πριν την 

έναρξη της εκδήλωσης και μία ώρα μετά τη λήξη της εκδήλωσης».  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 5:   Κατάργηση εθιμικών εξαιρέσεων υπαίθριου 

εμπορίου 

  

 

Άρθρο........ 

 

1. Με το παρόν απαλείφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 

2323/1995 (ΦΕΚ Α/145/1995) το εδάφιο ε).  

 

2. Με το παρόν απαλείφεται η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 

2323/1995 (ΦΕΚ Α/145/1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 6:   Γνώμη τοπικών Συλλόγων και 

Ομοσπονδιών για την ίδρυση εμποροπανηγύρεων και κυριακάτικων αγορών
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Άρθρο........ 

 

Με το παρόν προστίθεται νέα παράγραφος 7 του άρθρου 2 του ν. 2323/1995 

2323/1995 (ΦΕΚ Α/145/1995), ως εξης: «Οι αποφάσεις ίδρυσης των 

εμποροπανηγύρεων και των κυριακάτικων αγορών εκδίδονται από τα οικεία δημοτικά 

συμβούλια μετά από γνώμη τοπικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών.  Οι εν λόγω 

φορείς γνωμοδοτούν και για τα διατιθέμενα είδη».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 7:   Διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων  
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Άρθρο........ 

 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, στο πλαίσιο της ενάσκησης των επιτελικών της 

λειτουργιών, διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων 

των φορέων που εποπτεύει, και ετησίως απολογίζει τη συντελεσθείσα πρόοδο.  Η 

έκθεση απολογισμού υποβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα προς τον Υπουργό 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κάθε Σεπτέμβριο και δημοσιεύεται στο 

διαδίκτυο. 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ 8:   Κατάργηση διάταξης για την ασφάλεια του 

δικαίου   

 

 

Άρθρο........ 

 

1. Με το παρόν απαλείφεται η παράγραφος 5 του άρθρου 5 του ν. 2323/1995 

2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/145/1995). 

2. Με το παρόν καταργείται το άρθρο 7 της υπ’αρ. Α2-1149/2004 Απόφασης του 

Υφυπουργού Ανάπτυξης με (ΦΕΚ Β΄ 873/14.06.2004) με θέμα «Ρυθμίσεις σχετικά με 

τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίμων των άρθρων 5 και 7 του Ν. 

2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30.10.2003)». 


