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ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

Με τον παρόντα νόµο ορίζονται κανόνες για τα προϊό-
ντα και τις υπηρεσίες που διακινούνται, διατίθενται και
παρέχονται στην ελληνική αγορά, από οικονοµικούς φο-
ρείς που δραστηριοποιούνται στο στεγασµένο, υπαίθριο
(πλανόδιο και στάσιµο) και από απόσταση εµπόριο.
Για συναλλαγές που αφορούν σε προϊόντα και υπηρε-

σίες από απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο και
άλλες µορφές, εφαρµόζονται επιπλέον οι διατάξεις του
άρθρου 4 του ν. 2251/1994 (A΄191).
Τα οριζόµενα ισχύουν µε την επιφύλαξη ειδικότερων

ρυθµίσεων που απορρέουν από την εθνική ή ενωσιακή
νοµοθεσία.
Από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου εξαι-

ρούνται οι επιστηµονικές υπηρεσίες που παρέχονται από
τους ελεύθερους επαγγελµατίες που προβλέπονται στο
άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), καθώς και κά-
θε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, ασφαλιστικής ή ε-
πενδυτικής φύσεως ή σχετική µε ατοµικές συντάξεις ή
µε πληρωµές.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου ισχύουν οι α-
κόλουθοι ορισµοί:
α) «Προϊόν»: κάθε προϊόν βιοµηχανικής κατασκευής,

κάθε χηµικό προϊόν και κάθε προϊόν που συνιστά τρόφι-
µο.

β) «Προσυσκευασµένο προϊόν»: κάθε προϊόν που έχει
τοποθετηθεί σε συσκευασία οποιασδήποτε φύσεως, χω-
ρίς την παρουσία του αγοραστή και µε τρόπο που το πε-
ριεχόµενο της συσκευασίας δεν µπορεί να µεταβληθεί
χωρίς φανερό άνοιγµα ή αλλοίωσή της.
γ) «Προϊόν εναρµονισµένου τοµέα»: κάθε µη εδώδιµο

βιοµηχανικό προϊόν, του οποίου οι προδιαγραφές και οι
όροι εµπορίας καθορίζονται από κοινοτική νοµοθεσία ε-
ναρµόνισης.
δ) «Ανακαινισµένα ή µεταχειρισµένα ή µετασκευασµέ-

να προϊόντα»: τα προϊόντα που µετά την αρχική τους
πώληση έχουν υποστεί ανακαίνιση ή µετασκευή και πω-
λούνται εκ νέου.
ε) «Χηµικά προϊόντα»:
αα) Ουσία: ένα χηµικό στοιχείο και οι ενώσεις του σε

φυσική κατάσταση, όπως λαµβάνονται από οποιαδήποτε
διεργασία παρασκευής, συµπεριλαµβανοµένου κάθε
πρόσθετου που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της
σταθερότητάς της και κάθε πρόσµειξης που προέρχεται
από τη χρησιµοποιούµενη διεργασία, αποκλειόµενου κά-
θε διαλύτη που µπορεί να διαχωρισθεί, χωρίς να επηρεά-
σει τη σταθερότητα της ουσίας ή να µεταβάλει τη σύνθε-
σή της.
ββ) Μείγµα: ένα µείγµα ή διάλυµα που αποτελείται α-

πό δύο ή περισσότερες ουσίες.
γγ) Αντικείµενο: αντικείµενο, το οποίο κατά τη διαδι-

κασία παραγωγής αποκτά ειδικό σχήµα, επιφάνεια ή
σχεδιασµό που καθορίζει τη χρηστική λειτουργία του σε
µεγαλύτερο βαθµό από ότι η χηµική του σύνθεση.
στ) «Τρόφιµα» (ή «είδη διατροφής»): ουσίες ή προϊό-

ντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή µερική επεξεργα-
σία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον
άνθρωπο ή αναµένεται ευλόγως ότι θα χρησιµεύσουν
για το σκοπό αυτόν.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της Β΄, 24 Ιουλίου 2013,
Αριθ. Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών

Διεκπ.                         της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω 
σχέδιο νόµου:

Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της
παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις



ζ) «Επισήµανση τροφίµων»: οι µνείες, ενδείξεις, εµπο-
ρικά ή βιοµηχανικά σήµατα, εµπορικές ονοµασίες, εικό-
νες ή σύµβολα που αναφέρονται σε ένα τρόφιµο και φέ-
ρονται σε κάθε συσκευασία, έγγραφο, πινακίδα, ετικέτα,
δακτύλιο ή περιλαίµιο που συνοδεύουν ή αναφέρονται
στο τρόφιµο αυτό.
η) «Προσυσκευασµένο τρόφιµο»: η µονάδα πωλήσεως

που προορίζεται να παρουσιασθεί ως έχει στον τελικό
καταναλωτή και στις µονάδες οµαδικής εστίασης και που
αποτελείται από ένα τρόφιµο και τη συσκευασία, µέσα
στην οποία έχει τοποθετηθεί πριν από την προσφορά
του προς πώληση, εφόσον η συσκευασία αυτή το καλύ-
πτει ολικά ή µερικά, αλλά κατά τρόπο που να µην είναι
δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόµενο, χωρίς να α-
νοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία.
θ) «Υπηρεσία»: κάθε µη µισθωτή οικονοµική δραστη-

ριότητα που παρέχεται κατά κανόνα έναντι αµοιβής από
επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο, µε την εξαίρεση των επι-
στηµονικών υπηρεσιών του εδαφίου δ΄ του άρθρου 1
του παρόντος.
ι) «Ηλεκτρονική υπηρεσία»: οποιαδήποτε υπηρεσία

της κοινωνίας των πληροφοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία
που συνήθως παρέχεται έναντι αµοιβής, µε ηλεκτρονικά
µέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής
ενός αποδέκτη υπηρεσιών.
Για τους σκοπούς του παρόντος ορισµού, νοείται µε

τον όρο:
αα) Εξ αποστάσεως: υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα

συµβαλλόµενα µέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα.
ββ) Με ηλεκτρονικά µέσα: υπηρεσία που παρέχεται

στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισµό
της µέσω εξοπλισµών ηλεκτρονικής επεξεργασίας, συ-
µπεριλαµβανοµένης της ψηφιακής συµπίεσης ή αποθή-
κευσης δεδοµένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται
και λαµβάνεται εξ ολοκλήρου µέσω τηλεφωνικής γραµ-
µής, ραδιοφωνικής µετάδοσης, οπτικής ίνας ή µε άλλα η-
λεκτροµαγνητικά µέσα.
γγ) Κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας ενός αποδέ-

κτη υπηρεσιών: υπηρεσία που παρέχεται µε µετάδοση
δεδοµένων κατόπιν συγκεκριµένης παραγγελίας.
ια) «Εµπορικά έγγραφα»: έγγραφα µε συγκεκριµένα

στοιχεία µιας εµπορικής συναλλαγής, όπως εντολή ή
παραγγελία, τιµολόγιο πώλησης ή απόδειξη παροχής υ-
πηρεσιών, δελτίο αποστολής, πιστοποιητικό προέλευ-
σης.
ιβ) «Κατασκευαστής, παραγωγός, παρασκευαστής»:

κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατασκευάζει ή πα-
ράγει ή παρασκευάζει προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους
το σχεδιασµό ή την κατασκευή ή την παραγωγή ή την
παρασκευή προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το
προϊόν αυτό υπό την επωνυµία του ή το εµπορικό του
σήµα.
ιγ) «Παρασκευαστής τροφίµων»: κάθε φυσικό ή νοµικό

πρόσωπο, που παρασκευάζει, επεξεργάζεται, συσκευά-
ζει, εισάγει από το εξωτερικό, συντηρεί, διατηρεί ή δια-
θέτει στην κατανάλωση τρόφιµα.
ιδ) «Εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ε-

γκατεστηµένο στην Ε.Ε. που διαθέτει προϊόν τρίτης χώ-
ρας στην κοινοτική αγορά.
ιε) «Διανοµέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην

αλυσίδα εφοδιασµού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον
εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιµο προϊόν στην α-
γορά.
ιστ) «Διάθεση»: η θέση για πρώτη φορά σε κυκλοφο-

ρία προϊόντος ή υπηρεσίας.
ιζ) «Υπεύθυνος διάθεσης»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρό-

σωπο εγκατεστηµένο στην Ελλάδα, το οποίο υπό την ι-
διότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του διανο-
µέα διαθέτει προϊόν στην ελληνική αγορά.
ιθ) «Λιανεµπορική επιχείρηση» ή «Λιανοπωλητής»: η

επιχείρηση ή το πρόσωπο που καθιστά διαθέσιµο προϊόν
στον τελικό καταναλωτή.
κ) «Χονδρεµπορική επιχείρηση»: η επιχείρηση που προ-

µηθεύεται προϊόντα από παραγωγούς ή παρασκευαστές
και τα µεταπωλεί σε επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου.
κα) «Ποιότητα»: το σύνολο των στοιχείων και χαρα-

κτηριστικών ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας, που προ-
διαγράφουν την ικανότητά του ή την ικανότητά της να ι-
κανοποιήσει προδιαγεγραµµένες ανάγκες.

Άρθρο 3
Γενικές αρχές που διέπουν

τη διακίνηση και εµπορία προϊόντων και υπηρεσιών

Όποιος διακινεί προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες υπο-
χρεούται να εξασφαλίζει την ορθή, έγκυρη και έγκαιρη
ενηµέρωση του καταναλωτή, η οποία µπορεί να επηρεά-
σει την αγοραστική του απόφαση, την ορθότητα της συ-
ναλλαγής, καθώς και όλους τους κανόνες υγιεινής και α-
σφάλειας. Με τις προβλεπόµενες στο άρθρο 4 αποφά-
σεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
εξειδικεύονται οι παραπάνω υποχρεώσεις, καθώς και οι
επιβαλλόµενες κυρώσεις.

Άρθρο 4
Ρυθµίσεις για τη διακίνηση και εµπορία προϊόντων

και την  παροχή υπηρεσιών

1. Με αποφάσεις  του Υπουργού Ανάπτυξης και  Αντα-
γωνιστικότητας ρυθµίζονται  τα επί µέρους ζητήµατα για
την εφαρµογή του παρόντος  νόµου και ειδικότερα το εί-
δος  και το περιεχόµενο του προστατευτέου  αγαθού, η
παραβατική συµπεριφορά, η πράξη ή η παράλειψη που
βλάπτει τον καταναλωτή, ο τρόπος προστασίας της αγο-
ράς, οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς, τα χαρακτηρι-
στικά των προϊόντων, οι προϋποθέσεις λειτουργίας των
διαφόρων καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι κυρώσεις
σε περίπτωση παράβασης και κάθε άλλο θέµα που θα
ανακύψει και σχετίζεται µε την τήρηση των διατάξεων
του παρόντος.

2. Οι αποφάσεις  της παραγράφου 1 αποτελούν ενιαίο
σύνολο µε τον τίτλο: «Κανόνες  Διακίνησης και Εµπο-
ρίας Προϊόντων  και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» και κωδικοποιούνται ανά πενταετία.

3. Με απόφαση  του Υπουργού Ανάπτυξης και  Αντα-
γωνιστικότητας, κατόπιν γνώµης  της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού και  εφόσον αυτό επιβάλλεται από  λόγους δη-
µοσίου συµφέροντος, µπορεί  να καθορίζονται για συ-
γκεκριµένες περιπτώσεις ανώτατες τιµές πώλησης προϊ-
όντων σε επίπεδο χονδρικής ή λιανικής και παροχής υ-
πηρεσιών, όταν εξ αντικειµένου δεν είναι εφικτό να λει-
τουργήσει ο ανταγωνισµός.

Άρθρο 5
Χορήγηση έντυπων οδηγιών

Σε κάθε πώληση ο προµηθευτής οφείλει να παρέχει
στον καταναλωτή γραπτώς στην ελληνική γλώσσα ή µε
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σύµβολα διεθνώς καθιερωµένα σαφείς και πλήρεις οδη-
γίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και
πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος και ενηµέρωση για
τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή του. Από
την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται
τα προϊόντα που είναι απλά κατά την κατασκευή, τη χρή-
ση και τη συντήρησή τους, εφόσον για τα προϊόντα αυτά
δεν παρέχονται από τον κατασκευαστή οδηγίες σε οποι-
αδήποτε γλώσσα.

Άρθρο 6
Επισήµανση τροφίµων

1. Τα προσυσκευασµένα τρόφιµα  που διατίθενται ως
έχουν στον  τελικό καταναλωτή επισηµαίνονται  σύµφω-
να µε το άρθρο 11 του Κώδικα  Τροφίµων και Ποτών, ό-
πως ισχύει, µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων  επισή-
µανσης που προβλέπονται  από ειδικές ενωσιακές ή ε-
θνικές  διατάξεις που ισχύουν για συγκεκριµένα τρόφι-
µα, όπως επίσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις Προϊόντα
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και
Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Για τη διασφάλι-
ση του περιεχοµένου των προσυσκευασµένων τροφίµων
από οποιαδήποτε παρέµβαση, οι συσκευασίες πρέπει να
είναι ασφαλισµένες από τον παραγωγό-συσκευαστή, έ-
τσι ώστε οποιαδήποτε παρέµβαση στο περιεχόµενο να
καθίσταται φανερή από την καταστροφή του συστήµα-
τος ασφαλείας ή χαρακτηριστικών στοιχείων επισήµαν-
σης του παραγωγού-συσκευαστή.

2. Για τρόφιµα που δεν είναι  προσυσκευασµένα και
προσφέρονται  στον τόπο λιανικής πώλησης  για άµεση
πώληση στον καταναλωτή  ή σε µονάδες οµαδικής ε-
στίασης, ως ελάχιστες ενδείξεις επί  της πινακίδας ορί-
ζονται:
α) Η ονοµασία πώλησης ή το είδος του τροφίµου.
β) Η ποιότητα και η ποικιλία του είδους αυτού, εφόσον

προβλέπονται από άλλες διατάξεις.
γ) Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του τρο-

φίµου.
δ) Η τιµή ανά µονάδα µέτρησης, όπως αυτή καθορίζε-

ται µε τις αποφάσεις του άρθρου 4.
3. Τα λοιπά προϊόντα, πλην τροφίµων που διατίθενται

για τελική κατανάλωση, πρέπει να φέρουν τις ενδείξεις
του προϊόντος, κατασκευαστή ή παρασκευαστή ή παρα-
γωγού, εισαγωγέα, διανοµέα, υπεύθυνου διάθεσης.

Άρθρο 7
Τήρηση πινακίδων

1. Σε όλα τα προϊόντα που  διατίθενται για κατανάλω-
ση είτε εντός του καταστήµατος είτε από υπαίθριους
πωλητές τοποθετούνται πινακίδες λιανικής πώλησης µε
τις κάθε φορά απαιτούµενες ενδείξεις.

2. Η πινακίδα µε τις απαιτούµενες  ενδείξεις τοποθε-
τείται επί ή  στο σηµείο του πωλούµενου  προϊόντος και
πρέπει να είναι άµεσα αντιληπτή και απόλυτα εµφανής
στον καταναλωτή. Όλες οι ενδείξεις αναγράφονται υπο-
χρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, µε ευδιάκριτα και ευα-
νάγνωστα στοιχεία και µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καθί-
στανται άµεσα ορατές και αντιληπτές από τον κατανα-
λωτή. Ειδικά η τελική τιµή πώλησης πρέπει να είναι µε έ-
ντονη γραφή (bold).

3. Η πινακίδα που φέρει τις  απαιτούµενες πληροφο-
ρίες δεν  πρέπει να καταστρέφεται για  οποιονδήποτε

λόγο ούτε να  παραποιούνται, αλλοιώνονται ή αφαιρού-
νται  οι αναγραφόµενες σε αυτήν  ενδείξεις.

4. Τα διατιθέµενα προϊόντα, προσυσκευασµένα  ή µη,
πρέπει να εκτίθενται  κατά τρόπο διακριτό, ώστε η  δια-
φοροποίηση κάθε είδους να  γίνεται άµεσα αντιληπτή α-
πό  τον καταναλωτή, µε βάση τις  αναγραφόµενες ενδεί-
ξεις στην  αντίστοιχη πινακίδα.

Άρθρο 8
Κανόνες σχετικά µε την ποσότητα προϊόντων

1. Η αγοραπωλησία όλων των  προσυσκευασµένων
προϊόντων γίνεται  µε βάση την καθαρή ποσότητα  πε-
ριεχοµένου. Στην καθαρή ποσότητα  δεν συνυπολογίζο-
νται τυχόν πρόσθετα  µέσα συσκευασίας που περιέχο-
νται  στον κύριο περιέκτη.

2. Τα προϊόντα χύδην επιτρέπεται να πωλούνται σε µι-
κτό βάρος υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις
αποφάσεις του άρθρου 4.

Άρθρο 9
Τήρηση τιµοκαταλόγου επιχειρήσεων

παροχής υπηρεσιών

1. Επιχειρήσεις που παρέχουν  κάθε µορφής υπηρε-
σίες προς  τους πελάτες τους υποχρεούνται να αναρ-
τούν σταθερά τιµοκατάλογο σε ορατό από τον πελάτη
σηµείο του καταστήµατος ή γραφείου τους, στον οποίο
αναγράφονται οι τιµές των υπηρεσιών που παρέχουν.

2. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται  να αναγρά-
φουν στα τιµολόγια  ή στις αποδείξεις (εκτός των απο-
δείξεων ταµειακών µηχανών) που εκδίδουν, ξεχωριστά
για καθεµία παρεχόµενη υπηρεσία την αντίστοιχη αµοι-
βή που εισπράττουν προ και µετά ΦΠΑ.

Άρθρο 10
Πρακτικές επικοινωνίας µε τον καταναλωτή

1. Πρακτικές επικοινωνίας µε  σκοπό την ενηµέρωση
του καταναλωτή ή την προώθηση προϊόντων και υπηρε-
σιών πρέπει να γίνονται µε τρόπο τέτοιο, ώστε ο κατα-
ναλωτής να είναι σε θέση να αντιληφθεί όλες τις απαι-
τούµενες πληροφορίες πριν προβεί σε αγορά προϊόντος
ή υπηρεσίας.

2. Κατά την πώληση προϊόντων  και παροχή υπηρε-
σιών και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), του Ποι-
νικού Κώδικα και του ν. 2523/1997 (Α΄179), ο καταναλω-
τής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιµο, εάν δεν
λάβει το νόµιµο παραστατικό στοιχείο, όπως αυτό ορίζε-
ται στις οικείες διατάξεις.

3. Στο πεδίο εφαρµογής του  παρόντος νόµου υπάγο-
νται οι  προωθητικές ενέργειες, οι εκπτώσεις  και οι προ-
σφορές και οι  τιµοκατάλογοι παροχής υπηρεσιών.

4. Νέο αγαθό ή υπηρεσία θεωρείται  εκείνο που διαφέ-
ρει ουσιωδώς  από άλλο αγαθό ή υπηρεσία. Η διαφορά
από άλλα προϊόντα που διαθέτει ή υπηρεσίες που παρέ-
χει η επιχείρηση µπορεί να αφορά αθροιστικά ή διαζευ-
κτικά τα ακόλουθα στοιχεία:
α) τη σύνθεση παραγωγής ή παροχής,
β) το κόστος παραγωγής ή παροχής,
γ) την ποιότητα,
δ) τις ιδιότητες και
ε) τη χρήση.
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Η αλλαγή της ονοµασίας ή του κωδικού αριθµού περι-
γραφής, καθώς επίσης και η αλλαγή συσκευασίας αγα-
θού δεν χαρακτηρίζει το είδος ως νέο.

Άρθρο 11
Μέσα αποθήκευσης - Ψυγεία

Κάθε τρόπος αποθήκευσης τροφίµων, συµπεριλαµβα-
νοµένης και της ψύξης ή κατάψυξης, γίνεται µε τρόπο
που εξασφαλίζει τους κανόνες υγιεινής και την προστα-
σία του καταναλωτικού κοινού.

Άρθρο 12
Διάθεση και διακίνηση προϊόντων προς τον έµπορο

Ο κάθε είδους προµηθευτής έχει την υποχρέωση να
γνωστοποιεί τις τιµές πώλησης των προϊόντων του στον
εκάστοτε ενδιαφερόµενο αγοραστή, εφόσον ζητηθεί, µε
κάθε πρόσφορο έγγραφο µέσο.

Άρθρο 13
Παραστατικά εµπορίας και διακίνησης

Κατά τη διακίνηση και εµπορία προϊόντων ή την αποτί-
µηση παρεχόµενης υπηρεσίας εκδίδονται όλα τα νόµιµα
παραστατικά. Στα εκδιδόµενα τιµολόγια αναγράφονται
µε ευκρινή στοιχεία όσα προβλέπονται στις κείµενες
διατάξεις. Επίσης, αναγράφονται η συνολική ποσότητα
και αξία, η ποιότητα, όπου αυτό επιβάλλεται από τις κεί-
µενες διατάξεις, η προέλευση και η επωνυµία του εί-
δους, εφόσον υπάρχει. Η χώρα προέλευσης, αν δεν προ-
βλέπεται από άλλες διατάξεις, απαιτείται µόνο για προϊ-
όντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε..

Άρθρο 14
Όργανα µέτρησης

Όλα τα µη αυτόµατα όργανα ζύγισης, καθώς και όλα
τα λοιπά όργανα µέτρησης που υπόκεινται σε νόµιµο έ-
λεγχο, συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της έγκρισης
τύπου ΕΚ ή της εθνικής έγκρισης κυκλοφορίας αυτών.
Τα µη αυτόµατα όργανα ζύγισης συµµορφώνονται µε

τις απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ α-
ριθµ. Φ2-1347/2013 (Β΄ 1392), όπως κάθε φορά ισχύει,
και τα λοιπά όργανα µέτρησης συµµορφώνονται µε τις
απαιτήσεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ.
Φ2-1393/2007 (Β΄ 521), όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 15
Εκπτώσεις – Προσφορές

1. Επιτρέπεται η πώληση εµπορευµάτων  ή η παροχή
υπηρεσιών µε µειωµένες τιµές τέσσερις (4) φορές το
χρόνο, ως εξής:
α) Τακτικές εκπτώσεις:
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου µέχρι το

τέλος του Φεβρουαρίου και
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου µέχρι το τέ-

λος του Αυγούστου.
β) Ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι:
βα) το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου και
ββ) το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις πωλήσεις αυτο-

κινήτων.

2. Τριάντα (30) ηµέρες πριν από  την έναρξη των εκ-
πτώσεων απαγορεύεται  στους υπεύθυνους των εµπορι-
κών  καταστηµάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκ-
πτώσεις µε οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως µε διαφήµιση, ε-
πιστολές ή ανάρτηση διαφηµιστικών πινακίδων.

3. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων της παραγράφου
1, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιµής
των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται µε έκπτωση,
επιτρέπεται και η αναγραφή και η εµπορική επικοινωνία
ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο
προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνον η ευκρι-
νής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιµής των αγα-
θών ή των υπηρεσιών.

4. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριµένων προϊό-
ντων ή προϊόντων ορισµένης κατηγορίας, για χρονικό
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνε-
χόµενες ηµέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η πα-
λαιά και η νέα τιµή των προϊόντων σε εµφανή σηµεία του
καταστήµατος και οπωσδήποτε στα σηµεία όπου εκτίθε-
νται τα προσφερόµενα προϊόντα. Κατ’ εξαίρεση, το χρο-
νικό διάστηµα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινή-
των δεν µπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) ηµέρες.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις προσφορές

προϊόντων παντοπωλείου.
5. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ει-

δών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις
εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κα-
τάστηµα. Ως είδος στο προηγούµενο εδάφιο νοείται ο
κάθε κωδικός προϊόντος που πωλείται στην επιχείρηση.
Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν
παρέλθουν εξήντα (60) ηµέρες από την προηγούµενη.

6. Ο υπεύθυνος κάθε εµπορικού καταστήµατος οφείλει
να ανακοινώνει µε τηλεοµοιοτυπία (fax) ή µε ηλεκτρονι-
κή αλληλογραφία (e-mail) στο Παρατηρητήριο Τιµών της
Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας τις προσφορές που προ-
τίθεται να κάνει, τουλάχιστον µία (1) ηµέρα πριν από την
έναρξή τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφε-
ρόµενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς.
Την ίδια ανακοίνωση υποχρεούται να αναρτήσει στην ι-
στοσελίδα του καταστήµατος στο διαδίκτυο και δύναται
να κοινοποιήσει µε κάθε πρόσφορο τρόπο στον οικείο Ε-
µπορικό Σύλλογο.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την ο-
ποία τα εποχικά είδη µπορούν να προσφέρονται σε µειω-
µένη τιµή. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χαρακτηρισµού των καταστηµάτων πώλη-
σης αποθεµάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστηµά-
των (outlet), καθώς και η πώληση εµπορευµάτων από τα
καταστήµατα αυτά.

Άρθρο 16
Λειτουργία καταστηµάτων τις Κυριακές

1. Επιτρέπεται προαιρετικά η  λειτουργία των εµπορι-
κών καταστηµάτων  τις εξής Κυριακές:
α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών

περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρό-
ντος νόµου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συµπί-
πτει µε επίσηµη αργία, η δυνατότητα µετατίθεται την ε-
πόµενη Κυριακή.
β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ηµέρα των Χρι-

στουγέννων.
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γ) Την Κυριακή των Βαΐων.
2. Με αιτιολογηµένη απόφαση του κατά τόπον αρµόδι-

ου Αντιπεριφερειάρχη, η οποία εκδίδεται εντός διαστή-
µατος τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος, ορίζονται οι περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται
προαιρετικά η λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων
και άλλες Κυριακές, πλην των αναφεροµένων στην πα-
ράγραφο 1 λαµβανοµένων υπόψη των τοπικών ιδιαιτερο-
τήτων,  υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) τα εµπορικά καταστήµατα να έχουν συνολική επι-

φάνεια εµβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στο λογαρια-
σµό παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, µέχρι διακόσια πε-
νήντα (250) τετραγωνικά µέτρα,
β) να µην ανήκουν υπό οποιαδήποτε νοµική σχέση σε

αλυσίδα καταστηµάτων, εξαιρουµένων των περιπτώσε-
ων συµβάσεων δικαιόχρησης (franchise),
γ) να µην λειτουργούν µε συµφωνίες συνεργασίας τύ-

που «κατάστηµα εντός καταστήµατος» («shops-in-a-
shop») και να µην βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήµατα
(«outlet»), εµπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά.
Εφόσον η προθεσµία των τριών (3) µηνών του προη-

γούµενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, ο Αντιπεριφερει-
άρχης υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύµφωνα µε τα άρθρα
233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη δύναται να αναθε-

ωρείται ετησίως, µε απόφαση που εκδίδεται κατά το µή-
να Ιανουάριο και πρώτη εφαρµογή τον Ιανουάριο του
2015. Εάν δεν εκδοθεί η απόφαση, ισχύει η προηγούµε-
νη ρύθµιση.

3. α.  Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζοµένων για τα
καταστήµατα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του
ν. 1892/1990 (Α’ 101) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994
(Α΄34), κατά τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµά-
των τις Κυριακές, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2
του παρόντος άρθρου, εφαρµόζεται το πλαίσιο του ωρα-
ρίου του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικα-
ταστάθηκε µε το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202).
β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23

του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρ-
θρο 12 του ν. 3377/2005, αντικαθίσταται ως εξής:  

«Το ανωτέρω πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις κα-
θηµερινές ηµέρες µέχρι την 21:00 ώρα, το Σάββατο µέ-
χρι την 20:00 ώρα και την Κυριακή από ώρα 11:00 έως ώ-
ρα 20:00.»

Άρθρο 17
Υπηρεσίες αρµόδιες για τον έλεγχο

1. Αρµόδιες υπηρεσίες για τον  έλεγχο εφαρµογής
των διατάξεων  του παρόντος και των κατ’  εξουσιοδότη-
σή τους εκδιδοµένων  υπουργικών αποφάσεων, πλην
των  αναφεροµένων στα αντικείµενα  του επίσηµου ε-
λέγχου τροφίµων, είναι:
α) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β) Οι υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή

του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
γ) Οι υπηρεσίες Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του

Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
δ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
ε) Οι Οργανισµοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσα-

λονίκης, όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊ-
κών Αγορών και Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής
Γεωργίας.

στ) Οι Υπηρεσίες του Λιµενικού Σώµατος, στη ζώνη δι-
καιοδοσίας τους.
ζ) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους.
2. Ειδικά για την εφαρµογή  των διατάξεων του παρό-

ντος  νόµου και των κατ’ εξουσιοδότησή  τους εκδιδοµέ-
νων υπουργικών  αποφάσεων σχετικά µε τη νοµοθεσία
περί τροφίµων, αρµόδιοι φορείς είναι οι Κεντρικές Αρµό-
διες Αρχές και οι Αρµόδιες Αρχές που προβλέπονται α-
πό την κείµενη εθνική νοµοθεσία. Ειδικά για τα τρόφιµα
που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αρµόδιος
φορέας ελέγχου είναι το Γενικό Χηµείο του Κράτους.

3. Οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλο-
νται σε επιχειρήσεις που δεν συµµορφώνονται µε τη νο-
µοθεσία περί τροφίµων καθορίζονται από τις διατάξεις
των ειδικότερων περί ελέγχου τροφίµων νόµων και των
σχετικών κανονιστικών πράξεων που έχουν θεσπίσει οι
Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές.

4. Διατάξεις που αφορούν τις  διοικητικές κυρώσεις
που επιβάλλονται  από το Γενικό Χηµείο του  Κράτους
διατηρούνται σε ισχύ.

5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται  δυνάµει του παρό-
ντος νόµου  δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά  πρόστιµα
που επιβάλλονται από  τα αρµόδια όργανα µέσω πράξε-
ων βεβαίωσης παράβασης κατά τον έλεγχο στους χώ-
ρους του υπαίθριου εµπορίου (πλανόδιου και στάσιµου),
των λαϊκών αγορών και των λαϊκών αγορών προϊόντων
βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις κυρώσεις που επι-
βάλλονται από τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών που
λειτουργούν στη χώρα.

Άρθρο 18
Έλεγχοι – Δειγµατοληψίες
Εργαστηριακές Εξετάσεις

1. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι αρµόδιοι υπάλ-
ληλοι έχουν  καθήκοντα ειδικού ανακριτικού  υπαλλή-
λου, σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Κώδικα Ποινικής Δι-
κονοµίας.
Οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρ-

θρου 39 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) εφαρµόζονται αναλό-
γως.

2. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι  που διενεργούν
τον έλεγχο  διαπιστώσουν ενδείξεις τέλεσης  παράβα-
σης, για την οποία δεν  έχουν αρµοδιότητα επιβολής κύ-
ρωσης, υποχρεούνται να ενηµερώσουν προς τούτο αµέ-
σως τις εκάστοτε αρµόδιες αρχές.

3. Οι αρµόδιες αρχές για την  άσκηση ελέγχων δύνα-
νται να  επιθεωρούν οποιονδήποτε χώρο  όπου παρέχο-
νται υπηρεσίες ή  παράγονται, αποθηκεύονται, διακινού-
νται, διατίθενται στην αγορά ή εκτίθενται προϊόντα που
προορίζονται για διάθεση στον καταναλωτή και να προ-
βαίνουν σε σχετικούς ελέγχους.

4. Για την είσοδο στις εγκαταστάσεις  παροχής υπηρε-
σιών ή παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθε-
σης  των προϊόντων των ελεγχοµένων, τα αρµόδια όργα-
να ελέγχου οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικη-
τικά και άλλα έγγραφα των αρµόδιων αρχών εποπτείας
της αγοράς που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ε-
λέγχου.

5. Οι ελεγχόµενοι υποχρεούνται  σε κάθε περίπτωση
να παρέχουν  συνδροµή στα αρµόδια ελεγκτικά όργανα
κατά την εκτέλεση του έργου τους.

6. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι  αρµόδιοι υπάλληλοι
δύνανται  να λαµβάνουν άνευ ανταλλάγµατος  δείγµατα
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από όλα τα ελεγχόµενα  προϊόντα για περαιτέρω διεξα-
γωγή  εργαστηριακών ελέγχων και για  τη διαπίστωση
της συµµόρφωσής τους προς την κείµενη νοµοθεσία. Ό-
λα τα δείγµατα που λαµβάνονται για τους σκοπούς των
ελέγχων παρόντων των ελεγχοµένων επισηµαίνονται
και σφραγίζονται µονοσήµαντα από τα αρµόδια όργανα
προκειµένου να σταλούν για περαιτέρω εργαστηριακό έ-
λεγχο.

7. Κατά τη δειγµατοληψία συντάσσεται Πρωτόκολλο
Δειγµατοληψίας από τους ελεγκτές, το οποίο περιέχει
τουλάχιστον:
α) τα στοιχεία της επιχείρησης όπου ελήφθησαν τα

δείγµατα,
β) στοιχεία του προϊόντος επαρκή για να εξασφαλίζε-

ται η ιχνηλασιµότητα του δείγµατος και συνολική ποσό-
τητα που δειγµατίστηκε,
γ) ευρήµατα ή παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τον

επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε,
δ) υπογραφές από τους ελεγκτές και τον ελεγχθέντα,
ε) ενυπόγραφη δήλωση του υπευθύνου της επιχείρη-

σης όπου λαµβάνεται το δείγµα, στην οποία αποδέχεται
τη συσχέτιση του δείγµατος µε το τιµολόγιο αγοράς, το
οποίο παραδίδει στους υπαλλήλους που διενεργούν τη
δειγµατοληψία.

8. Για τον  τρόπο λήψης του δείγµατος, την  ποσότητα
αυτού, τη µέθοδο σφράγισης  και επισήµανσης, τα σχετι-
κά µε  τη διασφάλιση της ταυτότητας του δείγµατος και
κάθε λεπτοµέρεια που αφορά τη δειγµατοληψία εφαρ-
µόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ή τα
προβλεπόµενα από τα ισχύοντα για κάθε προϊόν πρότυ-
πα, καθώς και από τα προγράµµατα ελέγχου που καταρ-
τίζουν οι αρµόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση, µε την ε-
πιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείµενης νοµοθε-
σίας για τα τρόφιµα ο αριθµός των λαµβανοµένων δειγ-
µάτων και η ποσότητα κάθε δείγµατος πρέπει να είναι ι-
σόποσα, εύλογα και επαρκή:
α) για την πρώτη εργαστηριακή εξέταση,
β) για τη δεύτερη, αν ασκηθεί έφεση κατά του αποτε-

λέσµατος της πρώτης εργαστηριακής εξέτασης από
τους οικονοµικούς φορείς, και
γ) για την τρίτη εργαστηριακή εξέταση, σε περίπτωση

ασυµφωνίας των αποτελεσµάτων µεταξύ πρώτης και
δεύτερης εργαστηριακής εξέτασης.

9. Οι εργαστηριακοί  έλεγχοι προϊόντων διενεργού-
νται  σε διαπιστευµένα ή κοινοποιηµένα  ή αναγνωρισµέ-
να ή εγκεκριµένα  κατά περίπτωση εργαστήρια, όπως  ο-
ρίζεται στην κείµενη νοµοθεσία.

10. Η πρώτη  εργαστηριακή εξέταση των προϊόντων
που ελήφθησαν από τα εντεταλµένα ελεγκτικά όργανα
γίνεται µε µέριµνα και δαπάνη της αρµόδιας αρχής. Αν
δεν υπάρχει διαθέσιµος ή πλήρης τεχνικός φάκελος για
το δειγµατιζόµενο προϊόν, µολονότι αυτό επιβάλλεται α-
πό τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται µε το κόστος της
πρώτης εξέτασης ο ελεγχόµενος.

11. Αν από  τα αποτελέσµατα της πρώτης  εργαστη-
ριακής εξέτασης προκύπτει  ότι το δειγµατισθέν προϊόν
δεν πληροί τις προϋποθέσεις  που απαιτεί η σχετική νο-
µοθεσία, ο ελεγχόµενος, αφού ενηµερωθεί  αρµοδίως,
µπορεί να ασκήσει έφεση  κατά των αποτελεσµάτων της
πρώτης εργαστηριακής εξέτασης, εντός προθεσµίας δύο
(2) εργάσιµων ηµερών. Το κόστος της δεύτερης (κατ’ έφε-
ση) εργαστηριακής εξέτασης βαρύνει τον ελεγχόµενο.

12. Στις περιπτώσεις  που προκύπτουν διαφορές στα
αποτελέσµατα της πρώτης και  δεύτερης (κατ’ έφεση) ε-

ξέτασης, διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια αρ-
χή µε δαπάνες της και τρίτη εργαστηριακή εξέταση σε
διαφορετικό εργαστήριο.

13. α) Στην περίπτωση  που ο εργαστηριακός έλεγχος
διενεργείται από Υπηρεσίες του  Γενικού Χηµείου του
Κράτους (ΓΧΚ), εφαρµόζονται οι ειδικότερες διατάξεις
περί δειγµατοληψίας, χηµικών εξετάσεων, γνωµατεύσε-
ων και ευαλλοίωτων δειγµάτων που προβλέπονται από
τα οικεία άρθρα του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις
σχετικές Αποφάσεις του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου
(ΑΧΣ).
β) Επιπλέον, για τα δείγµατα τα οποία εξετάζονται

στις Υπηρεσίες του Γενικού Χηµείου του Κράτους, ο κύ-
ριος του είδους ή αυτός από τον οποίο αγόρασε το είδος
τρίτος, µπορεί να υποβάλει έφεση στη δειγµατίσασα αρ-
χή κατά του αποτελέσµατος της πρώτης εξέτασης εντός
της οριζοµένης στην παράγραφο 11 προθεσµίας. Η κατ’
έφεση εξέταση εκτελείται από άλλον χηµικό του ΓΧΚ,
µε δυνατότητα παράστασης ιδιώτη χηµικού, εκπροσώ-
που του ενδιαφεροµένου, κατά τα οριζόµενα στο οικείο
άρθρο του ΚΤΠ σχετικά µε τις κατ’ έφεση εξετάσεις. Η
αίτηση για έφεση διαβιβάζεται από τη δειγµατίσασα αρ-
χή στην αρµόδια υπηρεσία του ΓΧΚ, συνοδευόµενη από
διπλότυπο είσπραξης παραβόλου, το οποίο καθορίζεται
µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Προκειµέ-
νου περί ευαλλοίωτων τροφίµων, οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ
προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην εξέταση του δεύτερου
(κατ’ έφεση) δείγµατος, εκτός αν ρητά αναγράφεται στο
πρωτόκολλο δειγµατοληψίας ότι ο ενδιαφερόµενος δεν
επιθυµεί έφεση, τηρουµένων των διαδικασιών που προ-
βλέπονται στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ.
γ) Στις περιπτώσεις που υπάρχει: γα) διαφορά αποτε-

λέσµατος ή γνωµάτευσης µεταξύ της πρώτης και της
κατ’ έφεση εξέτασης στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή
γβ) διαφωνία του ιδιώτη χηµικού µε το αποτέλεσµα ή τη
γνωµάτευση του Γενικού Χηµείου του Κράτους, αποφαί-
νεται το ΑΧΣ περί της κανονικότητας του δείγµατος µε
τις διαδικασίες που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο
του ΚΤΠ για τις κατ’ έφεση εξετάσεις, µε την επιφύλαξη
ειδικών αποφάσεων του ΑΧΣ.

Άρθρο 19
Ειδικές 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 τιµολόγια αγορα-
πωλησίας  ή άλλα έγγραφα, τιµωρείται µε  φυλάκιση.
Παρεµπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των α-
παιτούµενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων
αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.

2. α) Όποιος παράγει, διακινεί ή  διαθέτει τρόφιµα µη
ασφαλή  ή ακατάλληλα για ανθρώπινη  κατανάλωση ή
νοθεύει τρόφιµα  τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον
τριών (3) µηνών.
β) Όποιος παράγει, διακινεί ή διαθέτει τρόφιµα µη α-

σφαλή 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.
3. Όποιος παραποιεί ή νοθεύει, εν γνώσει του κατέχει

προς  εµπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία  ή παραδίδει
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για χρήση άλλα  είδη βιοτικής ανάγκης πλην  τροφίµων
παραποιηµένα ή νοθευµένα, που προορίζονται για εµπο-
ρία, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µη-
νών.

4. Όποιος παράγει, διακινεί ή  διαθέτει προϊόντα που
εξεταζόµενα  ευρίσκονται, µε βάση τις γνωµατεύσεις
των αρµόδιων υπηρεσιών του  ΓΧΚ, να µην πληρούν τις
ειδικές  προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά  ποιότητας
που καθορίζονται από  τις σχετικές διατάξεις της ισχύ-
ουσας νοµοθεσίας ή και τις οικείες αποφάσεις του ΑΧΣ,
τιµωρείται µε φυλάκιση.

5. Όποιος καθ’ οιονδήποτε τρόπο  καταδολιεύει ή αλ-
λοιώνει το  µηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό  ή ηλεκτρονι-
κό µέρος των οργάνων  µέτρησης ή το λογισµικό αυτών
ή το λογισµικό κάθε συσχετιζόµενου µε το όργανο συ-
στήµατος ή αλλοιώνει τις ενδείξεις των οργάνων µέτρη-
σης ή τα δεδοµένα που δέχονται ή που παράγουν τα όρ-
γανα µέτρησης, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχι-
στον έξι (6) µηνών. Τα όργανα µέτρησης, καθώς και τα
µέσα καταδολίευσης κατάσχονται. Οι ανωτέρω κυρώ-
σεις επιβάλλονται και σε περιπτώσεις εντοπισµού ιχνών
καταδολίευσης ή αλλοίωσης. Σε περίπτωση που εντός
διαστήµατος δύο (2) ετών από την επιβολή της κύρωσης
διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση, αφαιρείται οριστικά η ά-
δεια λειτουργίας της επιχείρησης, µε απόφαση της αδει-
οδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόµενης ως σο-
βαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής ά-
δειας.

6. Στους παραβάτες των παραγράφων 1 έως 5 του πα-
ρόντος άρθρου, πέραν  των ποινικών κυρώσεων, επιβάλ-
λονται και διοικητικές κυρώσεις κατά το άρθρο 22 του
παρόντος νόµου.

7. Όποιος εµπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει  ή ε-
γκαθιστά τα µέσα για  τη διάπραξη του αδικήµατος  της
παραγράφου 5 του παρόντος  άρθρου, τιµωρείται µε ποι-
νή φυλάκισης  τουλάχιστον ενός (1) έτους και µε διοικη-
τικό πρόστιµο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Ό-
ταν ο διαπράξας το αδίκηµα αυτό είναι εξουσιοδοτηµένο
ή αδειοδοτηµένο συνεργείο και διαπιστωθεί εκ νέου πα-
ράβαση εντός διαστήµατος δύο (2) ετών από την επιβο-
λή της κύρωσης, αφαιρείται επιπλέον οριστικά η εξου-
σιοδότηση ή η άδεια λειτουργίας, µε απόφαση της εξου-
σιοδοτούσας ή της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης
χαρακτηριζόµενης ως σοβαρής παράβασης των όρων
χορήγησης της σχετικής εξουσιοδότησης ή άδειας.

Άρθρο 20
Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εµπορίας και

λιανικής εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων

1. Στις εγκαταστάσεις των κατόχων  αδειών εµπορίας
και λιανικής  εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων  και
διάθεσης βιοκαυσίµων, η καθ’  οιονδήποτε τρόπο κατα-
δολίευση  ή αλλοίωση στο µηχανολογικό ή ηλεκτρολογι-
κό ή ηλεκτρονικό µέρος των µετρητών ροής και των δια-
νεµητών (αντλιών – fuel dispensers) ή στο λογισµικό αυ-
τών ή στο λογισµικό κάθε συσχετιζόµενου µε τους δια-
νεµητές συστήµατος ή η αλλοίωση των ενδείξεών τους
ή η αλλοίωση των δεδοµένων που δέχονται ή που παρά-
γουν, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6)
µηνών.
Τα µέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται και

επιβάλλεται στον κάτοχο της αδείας διοικητικό πρόστιµο
ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε επηρεα-
ζόµενο µετρητή.

Συγχρόνως, αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά η άδεια
λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης, µε απόφαση της
αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόµενης
ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετι-
κής άδειας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 17 παρ. 6
του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), όπως ισχύει. Για την έκδοση
της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει
το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόµενο από σχετική ει-
σήγηση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσι-
µων ηµερών από τη διαπίστωση της παράβασης. Δεν επι-
τρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόµοι-
ας επιχείρησης στον ίδιο χώρο στον παραβάτη ή σε σύ-
ζυγο ή σε συγγενείς αυτού µέχρι δεύτερου βαθµού, ε-
φόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησίας
του.

2. Όποιος εµπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει  ή ε-
γκαθιστά τα µέσα για τη διάπραξη του αδικήµατος της
παραγράφου 1 τιµωρείται µε κάθειρξη και µε διοικητικό
πρόστιµο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

3. Ειδικά εάν, κατά τη διενέργεια  ελέγχου από τα αρ-
µόδια όργανα, διαπιστωθεί σφάλµα µετρητή καυσίµων
που κατά τις κατωτέρω διακρίσεις βρίσκεται εντός ή υ-
περβαίνει τα κατωτέρω όρια, επιβάλλονται οι ακόλουθες
κυρώσεις:

Σφάλµα µετρητή Κύρωση

1α: Βενζίνες - πετρέλαια
-0,5% < σφάλµα ≤ -1,0% Διοικητικό πρόστιµο

δέκα χιλιάδων
1β: Υγραέρια (10.000) ευρώ για
-1,0 % < σφάλµα ≤ -2,0% κάθε ελεγχόµενο 

µετρητή.

2α: Βενζίνες –πετρέλαια
-1,0% < σφάλµα ≤ -1,5% Διοικητικό πρόστιµο

είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ για

2β: Υγραέρια κάθε ελεγχόµενο 
-2,0% < σφάλµα ≤ -3,0% µετρητή.

3α: Βενζίνες – πετρέλαια
-1,5% < σφάλµα Αφαίρεση άδειας

λειτουργίας της 
επιχείρησης µε τη
διαδικασία που 
προβλέπεται στην

3β: Υγραέρια παραγράφο 1 του
-3,0% < σφάλµα παρόντος άρθρου.

Η κύρωση επιβάλ-
λεται για σφάλµα 
ακόµα και σε έναν 
µετρητή.

Στην περίπτωση που εντός διαστήµατος ενός (1) έ-
τους από την επιβολή της κύρωσης διαπιστωθεί εκ νέου
παράβαση στις περιπτώσεις 1 και 2 του παραπάνω πίνα-
κα, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης µε
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
Στις περιπτώσεις 1α, 1β, 2α και 2β του παραπάνω πίνα-

κα, δεν επιτρέπεται στον ελεγχόµενο η µεταβίβαση της
άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στον σύζυγο ή στη
σύζυγο ή σε πρόσωπα έχοντα µέχρι και β΄ βαθµού συγ-
γένεια µε αυτόν, εντός διαστήµατος ενός (1) έτους από
τη διαπίστωση της παράβασης.
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4. Για τη  διαπίστωση των παραβάσεων της  παραγρά-
φου 1, ο έλεγχος µπορεί  να διενεργείται και µε ειδικά
µετασκευασµένο για το σκοπό  αυτόν αυτοκινούµενο ό-
χηµα µε  συµβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς
προηγούµενη γνωστοποίηση στον ελεγχόµενο. Με από-
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη διαδικασία ελέγ-
χου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης
των επίσηµων έντυπων στοιχείων που δηµιουργούνται
κατά τον έλεγχο, το µέγιστο ανεκτό σφάλµα του χρησι-
µοποιούµενου συστήµατος ελέγχου, καθώς και κάθε άλ-
λη αναγκαία ρύθµιση.

5. Τα πρόσωπα  που κατέχουν, διακινούν και εµπορεύ-
ονται  νοθευµένα καύσιµα τιµωρούνται µε ποινή φυλάκι-
σης τουλάχιστον ενός (1) έτους και αυτά που κατέχουν,
διακινούν και εµπορεύονται µη κανονικά καύσιµα τιµω-
ρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) µη-
νών. Στα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου επιβάλ-
λονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται και υ-
πολογίζονται σύµφωνα µε τα ειδικώς καθοριζόµενα στην
απόφαση Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β΄1039),
όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Για τα  ποινικά αδικήµατα του παρόντος  άρθρου ως
αυτουργοί διώκονται  οι νόµιµοι εκπρόσωποι και  οι εν
τοις πράγµασι ασκούντες  τη διοίκηση και διαχείριση
της επιχείρησης.

Άρθρο 21
Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις, προσφορές

και λειτουργία τις Κυριακές

1. Σε όσους  παραβαίνουν τις διατάξεις της  παραγρά-
φου 1 του άρθρου 15 επιβάλλεται  πρόστιµο ποσού ίσου
µε το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών  και πάντως ό-
χι κατώτερο από  πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Για τον υ-
πολογισµό του κύκλου εργασιών εφαρµόζεται το άρθρο
10 του ν. 3959/2011 (Α΄93). Σε περίπτωση που επιβληθεί
για δεύτερη φορά πρόστιµο για την ίδια παράβαση µέσα
σε διάστηµα πέντε (5) ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο
3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριµένης ε-
πιχείρησης.

2. Αν οι  εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή  παραπλανητικές
ως προς το  ποσοστό τους ή ως προς την  ακρίβεια των
αναγραφόµενων τιµών  ή ως προς την ποσότητα των
προσφερόµενων µε έκπτωση προϊόντων  ή ενέχουν ο-
ποιασδήποτε µορφής  απόκρυψη ή παραπλάνηση, επι-
βάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιµο ποσού ίσου
µε το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι
κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, ανάλογα µε
τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περί-
πτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιµο για την
ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε (5) ετών, το πρό-
στιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών
της συγκεκριµένης επιχείρησης.

3. Αν οι  προσφορές είναι ανακριβείς ή  παραπλανητι-
κές ως προς τις  τιµές ή ως προς την ποσότητα αυτών ή
ενέχουν οποιασδήποτε µορφής απόκρυψη ή παραπλάνη-
ση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιµο πο-
σού ίσου µε το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πά-
ντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, α-
νάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβα-
σης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρό-
στιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε (5)
ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύ-

κλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.
4. Σε όσους παραβαίνουν τις  προϋποθέσεις που τίθε-

νται στο άρθρο 16, σχετικά µε τη λειτουργία τις Κυρια-
κές των εµπορικών καταστηµάτων που προσδιορίζονται
σε αυτό, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων πρόστιµο
ποσού ίσου µε το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και
πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ,
ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβα-
σης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρό-
στιµο για την ίδια παράβαση µέσα σε διάστηµα πέντε (5)
ετών, το πρόστιµο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύ-
κλου εργασιών της συγκεκριµένης επιχείρησης.

5. Αρµόδιος για την επιβολή  των προστίµων του πα-
ρόντος  άρθρου είναι ο Γενικός Γραµµατέας  της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης, όπου  διαπιστώνεται η παράβαση,
και  ο οποίος υποχρεούται ανά µήνα  να κοινοποιεί τις
σχετικές  αποφάσεις στον Γενικό Γραµµατέα  Καταναλω-
τή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος
άρθρου σε πλοία, αρµόδιος για την επιβολή των προστί-
µων είναι ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης στην περιοχή αρµοδιότητας του οποίου ε-
δρεύει η Υπηρεσία του Λιµενικού Σώµατος, όργανο της
οποίας βεβαίωσε την παράβαση.

Άρθρο 22
Διοικητικές κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 21, καθώς και
των άρθρων 5 παρ. 1 και 7 παρ. 10 του  ν. 2323/1995
(Α΄145), για παραβάσεις του παρόντος  νόµου, καθώς
και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδοµένων υπουργι-
κών αποφάσεων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4,
πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο
άρθρο 19, επιβάλλεται πρόστιµο από πεντακόσια (500)
ευρώ µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ανάλογα µε
τη βαρύτητα της παράβασης, εκτός εάν άλλως ορίζεται.
Σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση εντός
τριετίας, το ποσό του επιβαλλόµενου προστίµου διπλα-
σιάζεται και σε περίπτωση επανειληµµένης υποτροπής
εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος το ποσό του προ-
στίµου τριπλασιάζεται.

2. Με απόφαση του Υπουργού  Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας  καθορίζονται ειδικότερα τα κριτήρια  επι-
βολής και το ύψος του  προστίµου που επιβάλλεται για
καθεµία από τις παραβάσεις  ή την κατηγορία παραβάσε-
ων  του παρόντος νόµου, εντός των ορίων που προβλέ-
πει αυτή, και µπορεί να ρυθµίζεται κάθε ειδικότερο θέµα
που αφορά το πρόστιµο.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού  Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας  καθορίζονται και οι διαδικασίες  για τη
δέσµευση των προϊόντων  ή τη σφράγιση των εγκατα-
στάσεων σε συνεργασία µε τις λιµενικές και αστυνοµι-
κές αρχές που προβλέπονται στις κείµενες διατάξεις.

4. Με απόφαση του Υπουργού  Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας  µπορεί να αναπροσαρµόζεται το  όριο των
προστίµων της παραγράφου 1.

Άρθρο 23
Πρόσθετα διοικητικά µέτρα

1. Με την  επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων  του πα-
ρόντος νόµου, σε περίπτωση  τελεσίδικης καταδικαστι-
κής απόφασης  για στερητική της ελευθερίας  ποινή πά-
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νω από έξι (6) µήνες  για αδικήµατα του παρόντος  νό-
µου, µε απόφαση του Υπουργού  Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας επιβάλλεται η προσωρινή ανάκληση της ά-
δειας λειτουργίας της επιχείρησης ή η προσωρινή απα-
γόρευση της άσκησης δραστηριότητας για διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών. Σε περίπτωση νέας τελεσίδικης κα-
ταδίκης για το ίδιο αδίκηµα, το διάστηµα προσωρινής α-
νάκλησης ή προσωρινής απαγόρευσης της άσκησης
δραστηριότητας ορίζεται σε έξι (6) µήνες και σε περί-
πτωση τρίτης τελεσίδικης καταδίκης για το ίδιο αδίκηµα,
επιβάλλεται οριστική ανάκληση, µερική ή εξ ολοκλήρου,
της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή απαγόρευση
της άσκησης δραστηριότητας.

2. Αν για  τα αδικήµατα αυτά εκδοθεί  αµετάκλητη α-
θωωτική απόφαση  του ποινικού δικαστηρίου, ανακαλεί-
ται η απόφαση µε την οποία επιβλήθηκε η προσωρινή α-
νάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή η
προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας ή
η οριστική ανάκληση, µερική ή εξ ολοκλήρου, της άδειας
λειτουργίας της επιχείρησης ή η απαγόρευση της άσκη-
σης δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδια-
φερόµενος προηγουµένως θα προσκοµίσει στην υπηρε-
σία που εξέδωσε την απόφαση της παραγράφου 1, επί-
σηµο αντίγραφο της αθωωτικής του δικαστηρίου απόφα-
σης και βεβαίωση περί του αµετακλήτου αυτής.

3. Οι ανωτέρω  αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας εκτελούνται  από την υπηρεσία
που έχει  εκδώσει την άδεια.

4. Σε περίπτωση  µεταβολής του φορέα της επιχείρη-
σης µε οποιονδήποτε τρόπο, η απαγόρευση λειτουργίας
της επιχείρησης ισχύει και κατά του νέου φορέα, για όσο
χρόνο διαρκεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή η α-
παγόρευση της άσκησης δραστηριότητας.

5. Επί τελεσιδικίας  της υπόθεσης, κατά τις διατάξεις
της ως άνω παραγράφου 1, οι Προϊστάµενοι της Γραµµα-
τείας των Δικαστηρίων που εξέδωσαν τις καταδικαστι-
κές αποφάσεις υποβάλλουν, µέσα σε σαράντα (40) ηµέ-
ρες από την τελεσιδικία της απόφασης, αντίγραφο στο
αρµόδιο για την επιβολή των πρόσθετων διοικητικών µέ-
τρων της παραγράφου 1 όργανο.

6. Στην περίπτωση  που προβλέπεται η επιβολή  µόνο
διοικητικών προστίµων κατ’  εφαρµογή του παρόντος ή
των  κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδοµένων  υπουργικών απο-
φάσεων, εάν µέσα  σε διάστηµα πέντε (5) ετών επιβλη-
θούν στον ίδιο παραβάτη συνολικά πρόστιµα ύψους άνω
του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ, ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µε απόφασή του επι-
βάλλει την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας
ή την προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριό-
τητας για χρονικό διάστηµα τριάντα (30) ηµερών. Εάν
κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα των πέντε (5) ετών επι-
βληθούν συνολικά πρόστιµα ύψους άνω των πέντε εκα-
τοµµυρίων (5.000.000) ευρώ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας µε απόφασή του επιβάλλει την ορι-
στική ανάκληση, µερική ή εξ ολοκλήρου, της άδειας λει-
τουργίας ή την οριστική απαγόρευση της άσκησης δρα-
στηριότητας.

Άρθρο 24
Διαδικασία επιβολής προστίµου

1. Τα πρόστιµα  επιβάλλονται µε απόφαση του  Προϊ-
σταµένου της υπηρεσίας στην  οποία υπάγονται τα ελε-
γκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Σε περί-

πτωση που η υπηρεσία στην οποία υπάγονται τα ελεγκτι-
κά όργανα δεν είναι αρµόδια για την επιβολή κύρωσης,
τα πρόστιµα επιβάλλονται µε απόφαση του Προϊσταµέ-
νου της υπηρεσίας που είναι αρµόδια για την επιβολή κύ-
ρωσης,  στην οποίαν διαβιβάζεται η σχετική έκθεση ε-
λέγχου. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβά-
λουν εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµερο-
µηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης τις σχετικές
εκθέσεις στα όργανα που είναι αρµόδια για την επιβολή
του προστίµου. Η απόφαση επιβολής προστίµου εκδίδε-
ται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την υποβο-
λή της σχετικής έκθεσης, και αφού ζητηθεί ακρόαση του
διοικουµένου κατά το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),
και κοινοποιείται αµελλητί στον παραβάτη.

2. Περίληψη  των πράξεων, µε τις οποίες  επιβάλλεται
το πρόστιµο των  προηγούµενων παραγράφων, αναρτά-
ται  υποχρεωτικά στο διαδικτυακό  τόπο (site) του φορέα
ή της αρχής που εξέδωσε την πράξη εντός τριών (3) ερ-
γάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία απόφασης. Η περί-
ληψη περιλαµβάνει την επωνυµία ή το ονοµατεπώνυµο
του παραβάτη, την έδρα και τον τόπο της παράβασης,
περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιµο.

3. Με απόφαση  του Υπουργού Ανάπτυξης και  Αντα-
γωνιστικότητας ρυθµίζονται  τα ειδικότερα θέµατα σχε-
τικά  µε τον τρόπο επιβολής των προστίµων που επιβάλ-
λονται από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπί-
στωση της παράβασης, σε εφαρµογή των διατάξεων του
νόµου αυτού.

Άρθρο 25
Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίµων

Τα διοικητικά πρόστιµα του παρόντος νόµου εισπράτ-
τονται, σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Ε-
σόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, Α΄90), και αποδίδονται,
µε την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/
2001 (Α΄224), στον Κρατικό Προϋπολογισµό.

Άρθρο 26
Διοικητική και δικαστική προστασία

1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού  προστίµου του
παρόντος νόµου  υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοινο-
ποίησή  της.

2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται  ενώπιον του Υ-
πουργού Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας, εφόσον οι
διοικητικές κυρώσεις έχουν εκδοθεί από την κεντρική υ-
πηρεσία του Υπουργείου, και ενώπιον του Γενικού Γραµ-
µατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του
οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση, σε όλες τις άλλες πε-
ριπτώσεις. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέ-
σα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεση
της προσφυγής.

3. Η απόφαση επί της ενδικοφανούς  προσφυγής υπό-
κειται σε προσφυγή  ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδι-
κείου  του τόπου όπου εδρεύει το  όργανο που εξέδωσε
την απόφαση  επιβολής 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
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το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που εισπράχθηκε
συµψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή µερικά στον διοι-
κούµενο, ανάλογα µε την περίπτωση.

4. 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 την άσκηση
της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προ-
βεί σε καταβολή του προστίµου. Η καταβολή αυτή συνε-
πάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από
κάθε δικαίωµα προσβολής ή αµφισβήτησης της πράξης
επιβολής προστίµου.

Άρθρο 27
Τµήµα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων

Το Αυτοτελές Τµήµα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων Α-
γορανοµικού Κώδικα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερι-
κού Εµπορίου της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο
έχει συσταθεί µε το άρθρο 13 του ν. 3668/2008 (Α΄115),
µετατρέπεται σε τµήµα και µεταφέρεται και υπάγεται ε-
φεξής, ως σύνολο υπηρεσιών, αρµοδιοτήτων και θέσε-
ων, στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραµ-
µατείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Α-
νταγωνιστικότητας.
Το προσωπικό που υπηρετεί στο εν λόγω τµήµα κατά

τη δηµοσίευση του παρόντος διατηρεί την υπάρχουσα
οργανική, µισθολογική και υπαλληλική του κατάσταση.
Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται το Αυτοτελές
Τµήµα Τήρησης Μητρώου Κυρώσεων Αγορανοµικού Κώ-
δικα, εννοείται εφεξής το Τµήµα Τήρησης Μητρώου Κυ-
ρώσεων Αγορανοµικού Κώδικα της Υπηρεσίας Ελέγχου
Αγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 28
Ελάχιστο περιεχόµενο συµβάσεων χονδρικής εµπορίας

1. Η σύµβαση  προµήθειας µεταξύ εταιριών εµπορίας
και συνεργαζόµενων µε το σήµα  της εταιρίας εµπορίας
πρατηριούχων  καταρτίζεται εγγράφως.

2. Στη σύµβαση  προσδιορίζονται κατόπιν διαπραγµά-
τευσης  της εταιρίας εµπορίας και του πρατηριούχου: α)
η πιστωτική πολιτική, η πολιτική παροχών και εκπτώσεων
συµπεριλαµβανοµένων των απολογιστικών, β) το ύψος
και η χρονική διάρκεια για την οποία χορηγούνται οι εκ-
πτώσεις, γ) οι τυχόν απολογιστικές εκπτώσεις για αγο-
ρές συγκεκριµένης περιόδου, η οποία δεν υπερβαίνει το
ένα (1) έτος.

3. Το ύψος  και η χρονική διάρκεια των  εκπτώσεων
που χορηγούνται, πλην  των απολογιστικών, εµφανίζο-
νται  υποχρεωτικά στα εκδιδόµενα από  τις εταιρίες πα-
ραστατικά έγγραφα.

4. Στην ίδια  σύµβαση προβλέπεται ότι η χονδρική τιµή
πώλησης των υγρών καυσίµων και του υγραερίου κίνη-
σης διαµορφώνεται εναλλακτικά µε βάση:
α) Τις τιµές αναφοράς µη προσδιοριζόµενες από τα

συµβαλλόµενα µέρη και προσβάσιµες στον πρατηριού-
χο, πλέον µεικτού περιθωρίου. Οι εκπτώσεις και παροχές
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται

επί της ως άνω τιµής αναφοράς που προβλέπεται στη
σύµβαση.
β) Την τιµή χονδρικής πώλησης που ανακοινώνουν οι

εταιρίες εµπορίας καθηµερινά στη ΡΑΕ για την περιοχή
του κάθε πρατηριούχου, µείον τις εκπτώσεις της παρα-
γράφου 2 του παρόντος άρθρου. H τιµή αυτή χονδρικής
πώλησης αναπροσαρµόζεται µε βάση κριτήρια που είναι
διαφανή και προσβάσιµα στον πρατηριούχο.

5. Οι κατά τα ανωτέρω όροι  της σύµβασης τροποποι-
ούνται  µε έγγραφη συµφωνία των µερών. Τυχόν πρό-
βλεψη στη σύµβαση για µονοµερή τροποποίηση από µέ-
ρους των εταιριών εµπορίας όρων που αφορούν στις χο-
ρηγούµενες εκπτώσεις είναι άκυρη.

6. Πρατηριούχοι, κατά την έννοια  της παραγράφου 1
του παρόντος  άρθρου, θεωρούνται και τα εκµεταλλευό-
µενα τα πρατήρια πρόσωπα, στα οποία οι εταιρίες εµπο-
ρίας υγρών καυσίµων και υγραερίου κίνησης εκµισθώ-
νουν ή παραχωρούν τη χρήση ιδιόκτητων ή µισθωµένων
από αυτές πρατηρίων.

Άρθρο 29
Συµβάσεις αποκλειστικής προµήθειας

1. Η µέγιστη διάρκεια σύµβασης αποκλειστικής προµή-
θειας υγρών καυσίµων και υγραερίου κίνησης ορίζεται
στα πέντε (5) έτη και δύναται να παρατείνεται κάθε φο-
ρά µε γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων για ίσο
χρόνο. Η παράταση υφιστάµενης σύµβασης µετά τη δη-
µοσίευση του παρόντος νόµου λογίζεται ως νέα σύµβα-
ση.
Σε περίπτωση µίσθωσης από τον πρατηριούχο ή παρα-

χώρησης της χρήσης στον πρατηριούχο χώρων που είτε
ανήκουν στην εταιρία εµπορίας είτε µισθώνονται από
αυτήν από τρίτους, µη συνδεδεµένους µε τον πρατηρι-
ούχο, η σύµβαση αποκλειστικής προµήθειας µπορεί να
είναι διάρκειας µεγαλύτερη της πενταετίας, που όµως
δεν µπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της µίσθωσης.

2. Εφόσον η σύµβαση αποκλειστικής  προµήθειας είτε
δεν συνοδεύεται  από παροχή οικονοµικών και  χρηµατο-
δοτικών ανταλλαγµάτων ή  πραγµατοποίηση επενδύσε-
ων από την εταιρία εµπορίας είτε η αξία αυτών έχει ήδη
αποπληρωθεί, µπορεί να καταγγελθεί από µέρους του
πρατηριούχου και χωρίς σπουδαίο λόγο, µετά τη συ-
µπλήρωση τριετίας, µε τήρηση προθεσµίας έξι (6) µηνών.

Άρθρο 30
Παροχή οικονοµικών και χρηµατοδοτικών

ανταλλαγµάτων

1. Σε περίπτωση παροχής οικονοµικών  και χρηµατο-
δοτικών ανταλλαγµάτων  ή πραγµατοποίησης επενδύσε-
ων  από τις εταιρίες εµπορίας  προς τον πρατηριούχο, η
αξία, καθώς και ο τρόπος αποπληρωµής  τους αποτελεί
αντικείµενο ξεχωριστού  κεφαλαίου της µεταξύ τους
γραπτής σύµβασης. Δεν συνιστά επένδυση προς την επι-
χείρηση λιανικής πώλησης η εγκατάσταση των διακριτι-
κών ενδείξεων, σηµάτων και διασχηµατισµών της εται-
ρίας εµπορίας που αποβλέπουν στην προβολή των δια-
κριτικών αυτής γνωρισµάτων, εκτός από όσα τυχόν πα-
ραµείνουν προς όφελος του πρατηριούχου.

2. Η αποπληρωµή της αξίας, των  ανταλλαγµάτων ή ε-
πενδύσεων από  τον πρατηριούχο πραγµατοποιείται  µε
καταβολή ποσοστιαίων δόσεων, σταθερών ή αποκλιµα-
κούµενων, που  καθορίζονται στη σύµβαση.
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3. Στη σύµβαση µπορεί να προβλέπεται το δικαίωµα
του πρατηριούχου να αποπληρώσει οποιαδήποτε στιγµή
βάσει αναλογιστικής αποτίµησης το οφειλόµενο υπόλοι-
πο της αξίας του ανταλλάγµατος ή της επένδυσης και να
αποδεσµευτεί από την αντίστοιχη σύµβαση, µε την επι-
φύλαξη της παραγράφου 2 του προηγούµενου άρθρου.
Στην εν λόγω σύµβαση περιλαµβάνονται, επίσης, ρήτρες
αναφορικά µε τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης τυχόν
επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τις εταιρίες ε-
µπορίας προς τους πρατηριούχους και προσδιορίζονται
κατά τρόπο διαφανή τυχόν επιπτώσεις της απόσβεσης
του κόστους επενδύσεων στις πολιτικές παροχών και εκ-
πτώσεων των εταιριών εµπορίας προς τους πρατηριού-
χους.

Άρθρο 31

Στo άρθρο 31 του ν. 3784/2009 (Α΄137) προστίθεται
παράγραφος 10 ως εξής:

«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επεκτείνεται η ε-
φαρµογή των ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου και
ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών-εκροών
στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιριών εµπορίας
πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων, στις εγκαταστά-
σεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, στις παντός εί-
δους εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων ιδιωτικών πρατη-
ρίων του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και
στις εγκαταστάσεις χηµικών προϊόντων (µεθανόλης, το-
λουόλης, διαλυτών κ.λπ.), που αποτελούν υλικά πρόσµι-
ξης στα υγρά καύσιµα.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται επίσης, οι προδια-

γραφές, οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις της
εγκατάστασης για το κάθε είδος καύσιµου ή χηµικού
προϊόντος, των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανι-
σµών, της ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων, το ακρι-
βές χρονοδιάγραµµα εφαρµογής, οι σχετικές µεταβατι-
κές διατάξεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανά-

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αιγαί-
ου επεκτείνεται η εφαρµογή των ολοκληρωµένων συ-
στηµάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών-εκροών σε
πλωτά µέσα µεταφοράς πετρελαιοειδών και ρυθµίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τις διαδικασίες και τους
όρους εγκατάστασης, το ακριβές χρονοδιάγραµµα ε-
φαρµογής και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Άρθρο 32
Εποπτεία Οργανισµών

1. Η περίπτωση 10 της παρ. ΙΑ΄ του  άρθρου 210 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Η εποπτεία του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Ατ-
τικής ασκείται από τον Περιφερειάρχη Αττικής και η επο-
πτεία του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης α-
σκείται από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.»

Άρθρο 33
Ηµερήσιο τέλος

Το άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (Α΄ 47) αντικαθίσταται
ως εξής:

« Άρθρο 17
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 τρό-

πος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε σχετι-
κό θέµα, ρυθµίζονται µε αποφάσεις των Διοικητικών
Συµβουλίων του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής
και του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αντί-
στοιχα, για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Πε-
ριφέρεια Αττικής και στη µητροπολιτική ενότητα Θεσσα-
λονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι ο-
ποίες εγκρίνονται από τον αντίστοιχο Περιφερειάρχη.
Για τις λοιπές λαϊκές αγορές της χώρας τα ανωτέρω ζη-
τήµατα ρυθµίζονται µε απόφαση του Δηµάρχου του οι-
κείου Δήµου. Ως προς τον καθορισµό του ύψους του τέ-
λους, η ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου
ή του Δηµάρχου 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 αποκοµιδή
των απορριµµάτων των χώρων που χρησιµοποιούνται α-
πό 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 αναστολή ισχύος της άδειας µέχρι την τακτο-
ποίηση της οφειλής, η οποία επιβάλλεται µε απόφαση
των Διοικητικών Συµβουλίων του Οργανισµού Λαϊκών Α-
γορών Αττικής και του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που
λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και στη µητροπο-
λιτική ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας, για δε τις λοιπές λαϊκές αγορές της
χώρας µε απόφαση του Δηµάρχου του οικείου Δήµου.

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. Τα ποσά του εισπραττόµενου στις λαϊκές αγορές η-
µερήσιου τέλους, τα οποία σε καµία περίπτωση δεν απο-
τελούν επιχορήγηση, µπορεί να διατίθενται µε απόφαση
του καθ’ ύλην αρµόδιου Περιφερειάρχη για τις λαϊκές α-
γορές Αττικής και Θεσσαλονίκης και µε απόφαση του οι-
κείου Δηµάρχου για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης
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χώρας:
α) Στους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών Αττικής και

Θεσσαλονίκης για την αντιµετώπιση των λειτουργικών
αναγκών που προκύπτουν από τη λειτουργία λαϊκών α-
γορών και τη διασφάλιση 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 χωρικής αρµοδιότητας του

Οργανισµού Λαϊκών Αγορών 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 χωρικής αρµοδιότητας του

Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης δικαιούχοι
είναι 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
καθορίζεται 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.

4. Το ποσό της παραγράφου 1 του  παρόντος άρθρου
αποτελεί το  µοναδικό ανταποδοτικό τέλος  προς τους
Δήµους για τη  λειτουργία των λαϊκών αγορών στους
χώρους αυτών µε τη µορφή τελών καθαριότητας, τελών
κατάληψης πεζοδροµίου και χρήσης κοινόχρηστων χώ-
ρων. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε ποσοστό 40% του ει-
σπραττόµενου ηµερήσιου τέλους για όλη τη χώρα και,
για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, βαρύνει τους προϋ-
πολογισµούς των αντίστοιχων Οργανισµών.

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 Περιφερειάρχη ή
Δηµάρχου κατά περίπτωση, υποχρεούνται να υποβάλ-
λουν προηγουµένως στο φορέα λειτουργίας των λαϊκών
αγορών αίτηση µε συνηµµένη απόφαση του Διοικητικού
τους Συµβουλίου, στην οποία ορίζεται επακριβώς ο σκο-
πός για τον οποίο προορίζονται τα ποσά.
Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ειδικότερα

τα Διοικητικά Συµβούλια των Οργανισµών Λαϊκών Αγο-
ρών Αττικής και Θεσσαλονίκης ή τα δηµοτικά συµβούλια
κατά περίπτωση, µε αποφάσεις τους βεβαιώνουν την ύ-
παρξη της σχετικής πίστωσης και εγκρίνουν τη σκοπιµό-
τητα και τη διάθεση του προβλεπόµενου ποσού. Με την
απόφαση έγκρισης καθορίζεται ο σκοπός για τον οποίο
διατίθεται το ποσό, το χρονικό διάστηµα από την εκταµί-

ευση, µέσα στο οποίο θα ολοκληρωθεί η διάθεσή του, και
το οποίο δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των έξι (6) µη-
νών, καθώς και το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο υ-
ποχρεούται η Οµοσπονδία ή ο Σύλλογος να αποδώσει
λογαριασµό, υποβάλλοντας όλα τα νόµιµα δικαιολογητι-
κά και παραστατικά έγγραφα, το οποίο δεν µπορεί να εί-
ναι µεγαλύτερο 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 διάθε-
ση 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. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 26 του ν.δ. 3913/
1958 (Α΄199), όπως επανήλθαν σε ισχύ και συµπληρώ-
θηκαν µε τα εδάφια 1 και 2 της παραγράφου 12 του άρ-
θρου 27 του ν. 2130/1993 (Α΄62) καταργούνται.»

Άρθρο 34
Χωροθέτηση λαϊκών αγορών

Για τις λαϊκές αγορές Αθήνας και Θεσσαλονίκης µε ει-
δικά εµπεριστατωµένη αιτιολογηµένη απόφαση του οι-
κείου Περιφερειάρχη κατόπιν µη δεσµευτικής πρότασης
του οικείου Οργανισµού, όπου υφίσταται, και µετά από
γνώµη του οικείου Δήµου και της οικείας Αστυνοµικής
Αρχής, η οποία αποφαίνεται µόνον σχετικά µε την κυ-
κλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία συγκεκριµένης
λαϊκής αγοράς, καθορίζονται ο ακριβής τόπος λειτουρ-
γίας των λαϊκών αγορών και η τυχόν αλλαγή και επέκτα-
σή του.
Η πρόταση του Οργανισµού αποστέλλεται µε επιµέ-

λεια του οικείου Περιφερειάρχη στον Δήµο και στην Α-
στυνοµική Αρχή, οι οποίοι οφείλουν να απαντήσουν ε-
ντός τριάντα (30) ηµερών, άλλως ο Περιφερειάρχης εκ-
δίδει την απόφαση χωρίς τη γνώµη τους. Για τις λαϊκές
αγορές της υπόλοιπης χώρας ο ακριβής τόπος λειτουρ-
γίας των λαϊκών αγορών και η τυχόν αλλαγή και επέκτα-
σή του καθορίζεται µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου
µετά από γνώµη της οικείας Αστυνοµικής Αρχής. Οι Δή-
µαρχοι υποχρεούνται να παρέχουν οπωσδήποτε και κα-
τά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας
θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.

Άρθρο 35
Διοικητικό Συµβούλιο Οργανισµού Λαϊκών

Αγορών Αττικής

1. Η παρ. 1 του άρθρου 7στ  του ν. 2323/1995 (Α΄145)
αντικαθίσταται  ως εξής:

«1. Ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αττικής διοικείται
από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτε-
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λείται από:
α. Τον Πρόεδρο.
β. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
γ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δή-

µων Αττικής.
δ. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζοµένων στον

Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αττικής.
ε. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας

Σωµατείων Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.
στ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας

Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών
Λαϊκών Αγορών.
ζ. Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών

Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας
Αττικής που ασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότη-
τα στην Περιφέρεια Αττικής.
η. Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τρο-

φίµων.
θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Α-

νταγωνιστικότητας, που ορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού.
Τα υπό στοιχεία β΄ έως θ΄ µέλη του Διοικητικού Συµ-

βουλίου ορίζονται από τους οικείους φορείς και όργανα,
εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από σχετική πρόσκλη-
ση του Περιφερειάρχη Αττικής. Σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της εν λόγω προθεσµίας, τα ανωτέρω µέλη
ορίζονται από τον ανωτέρω Περιφερειάρχη.»

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7στ του
ν. 2323/1995 (Α΄145) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο Πρόεδρος διορίζεται µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Πε-
ριφερειάρχη Αττικής. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκλέγει έ-
να µέλος του ως Αντιπρόεδρο. Η θητεία των µελών του
Δ.Σ. είναι διετής. Στο Δ.Σ. συµµετέχει ως εισηγητής χω-
ρίς δικαίωµα ψήφου ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης του
Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αττικής. Χρέη γραµµατέα
εκτελεί υπάλληλος του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Ατ-
τικής που ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου.»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 7στ του  ν. 2323/1995 προ-
στίθεται εδάφιο ως  εξής:

«Στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αττικής συνιστάται
µια θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω µε σχέση έµµισθης
εντολής ο οποίος προσλαµβάνεται µε τη διαδικασία του
άρθρου 11 του ν.1649/1986 για τον εξώδικο και δικαστι-
κό χειρισµό υποθέσεων του Οργανισµού. Οι απολαβές
του καθορίζονται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου 4 του ν. 4024/2011.»

Άρθρο 36
Διοικητικό Συµβούλιο Οργανισµού
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8α του
ν. 2323/1995 αντικαθίσταται  ως εξής:

«1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την
επωνυµία Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης,
που εποπτεύεται από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και η δικαιοδοσία
του εκτείνεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονί-
κης.»
β. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8α του

ν. 2323/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο, το ο-
ποίο αποτελείται από:
αα. Τον Πρόεδρο.
αβ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-

κεδονίας.
αγ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δή-

µων Κεντρικής Μακεδονίας.
αδ. Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων Πα-

ραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακε-
δονίας – Θεσσαλίας - Θράκης.
αε. Έναν εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Σωµατείων Ε-

παγγελµατιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας,
Μακεδονίας και Θράκης.
αστ. Έναν εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών

Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την ε-
παγγελµατική του δραστηριότητα στη Μητροπολιτική Ε-
νότητα Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπρο-
σωπευτικότερο σύλλογο παραγωγών εντός του ανωτέ-
ρω διοικητικού ορίου.
αζ. Έναν εκπρόσωπο των Εργαζοµένων στον Οργανι-

σµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.
αη. Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τρο-

φίµων.
αθ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας που ορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού.
Τα υπό στοιχεία αβ΄ έως αθ΄ µέλη του Διοικητικού

Συµβουλίου ορίζονται από τους οικείους φορείς και όρ-
γανα, εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από σχετική
πρόσκληση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προ-
θεσµίας, τα ανωτέρω µέλη ορίζονται από τον ανωτέρω
Περιφερειάρχη.»

2. Τα εδάφια πρώτο έως και τέταρτο της περίπτωσης
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8α του ν. 2323/1995 (Α΄145) α-
ντικαθίστανται ως εξής:

«γ) Ο Πρόεδρος διορίζεται µε κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Πε-
ριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Το Διοικητικό Συµ-
βούλιο εκλέγει ένα  µέλος του ως Αντιπρόεδρο. Η θητεία
των µελών του Δ.Σ. είναι διετής. Στο Δ.Σ. συµµετέχει ως
εισηγητής χωρίς δικαίωµα ψήφου ο προϊστάµενος της
Διεύθυνσης του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλο-
νίκης. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανι-
σµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης που ορίζεται, µαζί
µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητι-
κού Συµβουλίου.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 8α του  ν. 2323/1995 προ-
στίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:

«ε. Στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης
συνιστάται µια θέση δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω µε σχέ-
ση έµµισθης εντολής, ο οποίος προσλαµβάνεται µε τη
διαδικασία του άρθρου 11 του ν.1649/1986 για τον εξώ-
δικο και δικαστικό χειρισµό υποθέσεων του Οργανισµού.
Οι απολαβές του καθορίζονται σύµφωνα µε τη διάταξη
της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011.»

Άρθρο 37
Χρηµατικά πρόστιµα

Μετά το άρθρο 7στ του ν. 2323/1995 προστίθεται άρ-
θρο 7ζ ως εξής:
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«Άρθρο 7ζ

Για τα χρηµατικά πρόστιµα που προβλέπονται στο άρ-
θρο 5 και τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 7 του
παρόντος και στο εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του
π.δ. 51/2006 (Α΄116), εφόσον ο υπόχρεος εντός της
προθεσµίας της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του παρό-
ντος προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. όπου υπάγεται και καταβάλ-
λει το επιβληθέν µε την απόφαση επιβολής χρηµατικό
πρόστιµο, το ποσό του προστίµου µειώνεται κατά το ήµι-
συ.
Το αποδεικτικό καταβολής του µειωµένου προστίµου

προσκοµίζεται στην αρµόδια υπηρεσία εντός πέντε (5)
εργάσιµων ηµερών. Η ανωτέρω ρύθµιση συνεπάγεται
αυτοδικαίως την παραίτηση από την άσκηση προσφυγής
κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης ενώπιον του
αρµόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου ή την άσκηση ενδι-
κοφανούς προσφυγής.»

Άρθρο 38
Διοικητικές και οργανωτικές ρυθµίσεις

1. Το άρθρο 7 του π.δ. 489/1987 (Α΄ 226) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 7
Προϊστάµενοι

1. Στη Διεύθυνση προΐσταται υπάλληλος  των κλάδων
ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού  ή ΠΕ Πληροφορικής και εν
ελλείψει ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού  και εν ελλείψει ΤΕ
Πληροφορικής.

2. Στα Τµήµατα Οργάνωσης Λαϊκών Αγορών, Λειτουρ-
γίας Λαϊκών Αγορών, Εσόδων, Διοίκησης Προσωπικού
και Οικονοµικής Διοίκησης προΐστανται υπάλληλοι των
κλάδων ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού και εν ελλείψει ΤΕ
Διοικητικού-Λογιστικού και εν ελλείψει ΔΕ Διοικητικού-
Λογιστικού.

3. Στο Τµήµα Μηχανογράφησης προΐσταται υπάλλη-
λος των κλάδων ΠΕ Πληροφορικής και εν ελλείψει ΤΕ
Πληροφορικής και εν ελλείψει ΔΕ Πληροφορικής.»

2. Το άρθρο 8 του π.δ. 51/2006 (Α΄53) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 8
Λειτουργία Λαϊκών Αγορών

1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα µέχρι
Σάββατο, εκτός των επισήµων ή τοπικών αργιών. Κατ’ ε-
ξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία λαϊκών αγορών και
τις Κυριακές αποκλειστικά µε τη συµµετοχή παραγωγών,
σε χώρους που δεν εµποδίζουν την κυκλοφορία των ο-
χηµάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋπο-
θέσεις για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών κατά τις
Κυριακές και ενδεικτικά ο φορέας επίβλεψης, το ύψος
και ο τρόπος είσπραξης των ανταποδοτικών τελών καθα-
ριότητας, ο τρόπος επιλογής και συµµετοχής των παρα-
γωγών, το ωράριο λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλ-
λη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παρα-
γράφου.

2. Το ωράριο λειτουργίας των  λαϊκών αγορών καθορί-
ζεται για  µεν τις λαϊκές αγορές αρµοδιότητας των Ορ-

γανισµών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης µε
απόφαση του οικείου Διοικητικού Συµβουλίου του Οργα-
νισµού κατά περίπτωση, για δε τις λαϊκές αγορές των
λοιπών περιφερειών της χώρας µε αποφάσεις των οικεί-
ων οργάνων των δήµων του ν. 3463/2006 (Α΄114), όπως
έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µε τις διατάξεις του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87).»

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του  π.δ. 51/2006 (Α΄ 53),
το οποίο τροποποιήθηκε  µε το π.δ. 116/2008 (Α΄179),
προστίθεται  εδάφιο ιε΄ ως εξής:

«ιε) Τυροκοµικά προϊόντα. Επιτρέπεται η πώληση σε
λαϊκή αγορά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριµένη ε-
γκατάσταση, φέρουν σήµανση αναγνώρισης (κωδικό α-
ριθµό έγκρισης), σύµφωνα µε τους Κανονισµούς (ΕΚ)
852/2004 και 853/2004 και έχουν συµµορφωθεί µε τις α-
παιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας για την επισήµανση.
Ειδικότερα κατά τη µεταφορά και πώληση θα πρέπει να
τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτή-
µατος ΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) 852/2004.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι-

στικότητας καθορίζονται, επιπλέον των δικαιολογητικών
που προβλέπονται στις παραγράφους 4, 5 και 6 του πα-
ρόντος άρθρου, τα δικαιολογητικά για την έκδοση και α-
νανέωση των αδειών του παρόντος εδαφίου, καθώς και
η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων της παραγράφου
6 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 39
Μεταβατική διάταξη

Η θητεία των υφισταµένων Διοικητικών Συµβουλίων
των Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλο-
νίκης παύει αυτοδικαίως µε τη δηµοσίευση στην Εφηµε-
ρίδα της Κυβερνήσεως των αντίστοιχων αποφάσεων για
το διορισµό των νέων, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
Μέχρι το διορισµό νέων Διοικητικών Συµβουλίων τα υφι-
στάµενα αποφασίζουν µόνον για τα τρέχοντα ζητήµατα
των Οργανισµών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ, ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ

Άρθρο 40
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2251/1994

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 10 του
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) επιχορήγηση από τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού».

2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 10 του
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) το ποσό που επιδικάζεται κατά την παράγραφο 22
του παρόντος και».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«7. Κάθε απόφαση επιχορήγησης των ενώσεων κατα-
ναλωτών οποιουδήποτε βαθµού από οποιονδήποτε φο-
ρέα σύµφωνα µε τις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της προηγού-
µενης παραγράφου κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενι-
κή Γραµµατεία Καταναλωτή.»

4. H παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:
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«12. Στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή συνιστάται
πενταµελής επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) δύο
Προϊσταµένους Διεύθυνσης της Γραµµατείας αυτής, οι
οποίοι προτείνονται µε τον αναπληρωτή τους από τον
Γενικό Γραµµατέα Καταναλωτή, β) έναν εκπρόσωπο του
Συνηγόρου του Καταναλωτή και γ) δύο εκπροσώπους
των ενώσεων καταναλωτών που είναι µέλη του Εθνικού
Συµβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (Ε.Σ.Κ.Α.) και εκλέ-
γονται µε τους αναπληρωτές τους από το Ε.Σ.Κ.Α..
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται µε

απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας µε θητεία τριών (3) ετών. Τα µέλη που προέρχο-
νται από τον Ε.Σ.Κ.Α. δεν επιτρέπεται να διοριστούν για
δύο συνεχόµενες θητείες.
Έργο της επιτροπής είναι η πιστοποίηση της πραγµατι-

κής λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών και της τή-
ρησης των παραγράφων 5, 6, 8 έως και 11 του παρόντος.
Η πιστοποίηση ανακαλείται από την Επιτροπή εγγράφως
σε περίπτωση που ενώσεις καταναλωτών οποιουδήποτε
βαθµού δεν υλοποιούν καµία δράση για δύο συνεχή έτη
ή δεν συµµορφώνονται µε τα οριζόµενα στις παραγρά-
φους 8 έως 11. Οι αδρανείς ενώσεις καταναλωτών δεν
δικαιούνται επιχορήγησης από Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτε-
ρου βαθµού. Η πενταµελής επιτροπή συνεδριάζει τακτι-
κώς εντός του πρώτου τριµήνου κάθε ηµερολογιακού έ-
τους και εκτάκτως οποτεδήποτε κληθεί να πιστοποιήσει
νέα καταναλωτική οργάνωση. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ορίζονται οι ό-
ροι και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης των καταναλωτι-
κών οργανώσεων.»

5. Η παρ. 22 του άρθρου 10 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«22. Χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κατά
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 16 για την αυτή πα-
ράβαση παρέχεται µία µόνο φορά. Εκ του ποσού που ε-
πιδικάζεται κατά το προηγούµενο εδάφιο ποσοστό 20%
διατίθεται στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή εντός µη-
νός από την είσπραξή του για σκοπούς προώθησης πολι-
τικών προστασίας του καταναλωτή και εκπαίδευσης του
προσωπικού που απασχολείται στη Γενική Γραµµατεία
Καταναλωτή. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας ρυθµίζονται τα θέµατα εφαρµογής
της παρούσας παραγράφου.»

6. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 27 του άρθρου 10 του
ν. 2251/1994 καταργείται  το στοιχείο γ΄ και τα στοιχεία
δ΄ και ε΄ αναριθµούνται σε  γ΄ και δ΄.

7. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 28 του άρθρου 10 του
ν. 2251/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«28. Η διαγραφή της ένωσης καταναλωτών από το
Μητρώο ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας.»

Άρθρο 41
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2251/1994

1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Το Ε.Σ.Κ.Α. αποτελείται από:
α) τρείς (3) εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας, µετά των αναπληρωτών αυτών,
β) τον Συνήγορο του Καταναλωτή,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε δευτεροβάθµια ένω-

ση καταναλωτών,
δ) πέντε (5) εκπρόσωπους πρωτοβάθµιων ενώσεων

καταναλωτών,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Επι-

τροπή Ανταγωνισµού,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Κε-

ντρική Ένωση Επιµελητηρίων (Κ.Ε.Ε.),
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ελλη-

νικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.),
η) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Ενιαίο

φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ),
θ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Τρά-

πεζα της Ελλάδος,
ι) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ελλη-

νική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ),
ια) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύνδε-

σµο Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος
(Σ.Ε.Λ.Π.Ε),
ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τη Γενική

Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών Ελλάδος
(Γ.Σ.Ε.Β.Ε),
ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ένω-

ση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων,
ιδ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Σύν-

δεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),
ιε) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Πα-

νελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεται-
ρισµών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ),
ιστ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από το Σύν-

δεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.),
ιζ) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Εθνι-

κή Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.),
ιη) έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Οµο-

σπονδία Σωµατείων Ατόµων µε Αναπηρίες,
ιθ) έναν (1) εκπρόσωπο υπηρεσιών γενικού – κοινωνι-

κού ενδιαφέροντος (µεταφορά, ύδρευση, ηλεκτρισµός,
φυσικό αέριο, τηλεπικοινωνίες, ταχυδροµικές υπηρεσίες
κ.λπ.), ανάλογα µε την θεµατική ενότητα.»

2. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994
προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Στο Ε.Σ.Κ.Α., όπου κριθεί αναγκαίο, καλούνται
χωρίς δικαίωµα ψήφου κατά περίπτωση:

• οι Προϊστάµενοι των διευθύνσεων που είναι αρµό-
διες σε θέµατα προστασίας του Καταναλωτή του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

• πρόσωπα µε εξειδικευµένες γνώσεις σε θέµατα προ-
στασίας καταναλωτή και

• εκπρόσωποι άλλων παραγωγικών τάξεων, καθώς και
άλλοι φορείς που εµπλέκονται σε θέµατα προστασίας
του καταναλωτικού κοινού.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«3. Τα υπό στοιχεία γ΄ έως ιθ΄ µέλη του Ε.Σ.Κ.Α. της
παραγράφου 2 προτείνονται µε τους αναπληρωτές τους
από τους οικείους φορείς, εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυ-
τούς σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας.
Αν οι φορείς αυτοί δεν προτείνουν τους εκπροσώπους

τους εντός της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου,
οι εκπρόσωποι αυτοί ορίζονται από τον Υπουργό Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ειδικά όσον αφορά τους εκπροσώπους των ενώσεων

καταναλωτών της παραγράφου 2, και σε περίπτωση που
δεν καλύπτονται οι προαναφερόµενες θέσεις του στοι-
χείου γ΄ της παραγράφου 2 από εκπροσώπους δευτερο-
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βάθµιων ενώσεων καταναλωτών, οι κενές θέσεις καλύ-
πτονται από εκπροσώπους πρωτοβάθµιων ενώσεων κα-
ταναλωτών. Ο εκπρόσωπος της πρωτοβάθµιας ένωσης
του στοιχείου δ ΄της παραγράφου 2 δεν µπορεί να συµ-
µετέχει στο Ε.Σ.Κ.Α., αν η ένωση που ανήκει είναι µέλος
της δευτεροβάθµιας ένωσης που συµµετέχει δια εκπρο-
σώπου στο Ε.Σ.Κ.Α..
Η θητεία των µελών του Ε.Σ.Κ.Α. είναι τριετής και µπο-

ρεί να ανανεωθεί µία ή περισσότερες φορές, για ίσο
χρόνο. Η θητεία των µελών του Ε.Σ.Κ.Α. λήγει πριν πα-
ρέλθει ο χρόνος της, σε περίπτωση θανάτου, παραίτη-
σης, διακοπής της συµµετοχής τους στο φορέα που εκ-
προσωπούν ή αποβολής της οικείας ένωσης καταναλω-
τών σύµφωνα µε την παράγραφο 27 του άρθρου 10.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 τροποποι-
είται ως εξής:

«4. Το Ε.Σ.Κ.Α. συγκροτείται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με την ίδια α-
πόφαση επιλέγεται και ορίζεται ο Πρόεδρος του
Ε.Σ.Κ.Α., µετά του αναπληρωτή αυτού, µεταξύ των, υπό
στοιχείο α΄ της παραγράφου 2, µελών. Με όµοια απόφα-
ση ορίζεται γραµµατέας του Ε.Σ.Κ.Α. µετά του αναπλη-
ρωτή αυτού µεταξύ των υπάλληλων της Γενικής Γραµµα-
τείας Καταναλωτή.»

5. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 διαγράφε-
ται.

6. Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«8. Οι δαπάνες λειτουργίας του Ε.Σ.Κ.Α. βαρύνουν τις
πιστώσεις της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή.»

7. Η παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«9. Τα µέλη του Ε.Σ.Κ.Α. δεν δικαιούνται αµοιβής για
τη συµµετοχή τους στα όργανα αυτά. Τα µέλη που δια-
µένουν εκτός Αθηνών λαµβάνουν τα έξοδα κίνησης σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις.»

Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 13α και

προσθήκη άρθρου 13β στο ν. 2251/1994

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13α του  ν. 2251/1994 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ποινικού
Κώδικα, των Κανόνων Ρύθµισης της Αγοράς Προϊόντων
και της Παροχής Υπηρεσιών και διατάξεων άλλων ειδι-
κών νοµοθετηµάτων, σε βάρος των προµηθευτών που
παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος νόµου επιβάλ-
λεται, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας, κατόπιν καταγγελίας ή και αυτεπαγγέλ-
τως µια ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) Σύσταση για συµµόρφωση, εντός οριζόµενης προ-

θεσµίας και άρση της προσβολής και παράλειψης στο
µέλλον.
β) Πρόστιµο από χίλια πεντακόσια (1.500) έως ένα ε-

κατοµµύριο (1.000.000) ευρώ. Σε περίπτωση που εκδο-
θούν σε βάρος του ίδιου προµηθευτή περισσότερες από
τρεις (3) αποφάσεις επιβολής προστίµου, το ανώτατο ό-
ριο προστίµου διπλασιάζεται.
γ) Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας της επιχείρη-

σης ή τµήµατός της για χρονικό διάστηµα από τρεις (3)
µήνες έως ένα (1) έτος σε περίπτωση που εκδοθούν σε

βάρος του ίδιου προµηθευτή περισσότερες από τρεις (3)
αποφάσεις επιβολής προστίµου.»

2. Στο ν. 2251/1994 προστίθεται άρθρο 13β ως εξής:

« Άρθρο 13β

Κάθε καταναλωτής ή ένωση καταναλωτών έχει το δι-
καίωµα να καταγγέλλει ενώπιον της Γενικής Γραµµατεί-
ας Καταναλωτή παραβάσεις των διατάξεων του παρό-
ντος νόµου. Οι καταγγελίες που λαµβάνει η Γενική Γραµ-
µατεία Καταναλωτή κατατάσσονται ως εξής:
α) Καταγγελίες περί ζητηµάτων που δεν εµπίπτουν

στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή
µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου διαβιβάζονται
στην αρµόδια υπηρεσία και ενηµερώνεται σχετικά ο κα-
ταγγέλλων µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από
την υποβολή τους.
β) Καταγγελίες µε αίτηµα εµφανώς αόριστο, ακατάλη-

πτο ή αίτηµα που επαναλαµβάνεται κατά τρόπο κατα-
χρηστικό, τίθενται στο αρχείο της Γενικής Γραµµατείας
Καταναλωτή και ενηµερώνεται σχετικά ο καταγγέλλων
µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την υποβο-
λή τους. Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή δεν είναι υ-
ποχρεωµένη να απαντά σε αιτήµατα καταναλωτών υπό
µορφή γνωµοδότησης ή σε ερωτήµατα επί ιδιωτικής φύ-
σεως υποθέσεων που δεν στοιχειοθετούν καταγγελίες
παραβάσεων του παρόντος νόµου.
γ) Καταγγελίες περί ζητηµάτων που εµπίπτουν στις

αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή µε
βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση
αυτή, η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή προβαίνει σε πε-
ραιτέρω αξιολόγηση της αναγκαιότητας διερεύνησής
τους λαµβάνοντας υπόψη ιδίως το δηµόσιο συµφέρον,
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των κατα-
ναλωτών, τις πιθανές επιπτώσεις στο καταναλωτικό κοι-
νό, τις επιπτώσεις σε ευαίσθητες οµάδες του πληθυ-
σµού, την προστασία του καταναλωτή, καθώς και το α-
ποτέλεσµα που προσδοκάται από την παρέµβασή της σε
συγκεκριµένη υπόθεση. Εφόσον αξιολογηθεί από τον
Προϊστάµενο Διεύθυνσης Προστασίας η αναγκαιότητα
διερεύνησης των ως άνω καταγγελιών, ο ίδιος αναθέτει
προς εξέταση τις υποθέσεις στο αρµόδιο Τµήµα. Ο Προϊ-
στάµενος Διεύθυνσης δύναται να θέσει κάποιες υποθέ-
σεις σε προσωρινό αρχείο µέχρι να προκύψουν πρόσθε-
τα στοιχεία που θεµελειώνουν την αναγκαιότητα διερεύ-
νησης, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω. Ο Υπουργός
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά το στάδιο της
διερεύνησης δύναται να ζητήσει την απλή γνώµη του Συ-
νηγόρου του Καταναλωτή, ο οποίος παρέχει την αιτιολο-
γηµένη γνώµη του επί της καταγγελίας εντός διµήνου α-
πό την υποβολή σχετικού ερωτήµατος της Γενικής Γραµ-
µατείας Καταναλωτή. Η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή
κατά το στάδιο της διερεύνησης δύναται να ζητήσει την
απλή γνώµη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, ο οποίος
υποχρεούται να παράσχει την αιτιολογηµένη άποψή του
επί της καταγγελίας εντός διµήνου από την υποβολή
σχετικού ερωτήµατος του Υπουργού.
Εφόσον η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή κρίνει την

µη αναγκαιότητα διερεύνησης κάποιων καταγγελιών βά-
σει των ανωτέρω ενηµερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόµε-
νος καταγγέλλων, διαφορετικά διεκπεραιώνει την υπό-
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θεση σε εύλογο χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε το είδος
της.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 43

To άρθρο 8 του π.δ. 524/1978 (Α΄ 112) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 8
Έλεγχοι οργάνων µέτρησης

1. Α) Όλα τα όργανα µέτρησης  που υπόκεινται σε νό-
µιµο έλεγχο  υφίστανται υποχρεωτικά επαλήθευση  πριν
την πρώτη χρήση τους  από κοινοποιηµένο οργανισµό  ή
από τον κατασκευαστή, εφόσον αυτός διαθέτει εγκεκρι-
µένο σύστηµα ποιότητας, υπό τους όρους που προβλέ-
πονται στις υπουργικές αποφάσεις Φ2-376/93 (Β΄ 284)
και Φ2-1393/07 (Β΄ 521) όπως ισχύουν, για τον έλεγχο
της τεκµηρίωσης, της σήµανσης και εν γένει της κατά
νόµο λειτουργίας τους.
Β) Για την ως ανωτέρω επαλήθευση, εφόσον διενερ-

γείται από κοινοποιηµένο οργανισµό, εισπράττονται τέ-
λη, το ύψος των οποίων ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα τέλη βαρύνουν τους κα-
τασκευαστές ή τους εξουσιοδοτηµένους αντιπροσώ-
πους ή τους εισαγωγείς ή τους διανοµείς και κατατίθε-
νται από τoυς ενδιαφεροµένους στον Κρατικό Προϋπο-
λογισµό στον κωδικό εσόδου ΚΑΕ 3422 «Έσοδα καταρ-
γηθέντος ειδικού λογαριασµού Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Λογαριασµός Μέτρων και
Σταθµών»» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Γ) Κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που αφορά την ως

ανωτέρω επαλήθευση ρυθµίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

2. Α) Όλα τα όργανα µέτρησης  που υπόκεινται σε νό-
µιµο έλεγχο  υφίστανται υποχρεωτικά µία φορά κατ’ έ-
τος περιοδικό έλεγχο που διενεργείται από τις Περιφε-
ρειακές Υπηρεσίες Εµπορίου της χώρας για τον επανέ-
λεγχο της τεκµηρίωσης, της σήµανσης και εν γένει της
κατά νόµο λειτουργίας τους. Ο περιοδικός έλεγχος συ-
ντονίζεται και εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Μετρολο-
γίας της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Β) Για τον περιοδικό έλεγχο εισπράττονται τέλη, το ύ-

ψος των οποίων ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας. Τα τέλη περιοδικού ελέγχου βαρύνουν τους
χρήστες των οργάνων µέτρησης και τα έσοδα από τα τέ-
λη κατατίθενται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εµπο-
ρίου κάθε µήνα στον Κρατικό Προϋπολογισµό στον κωδι-
κό εσόδου ΚΑΕ 3422 «Έσοδα καταργηθέντος ειδικού λο-
γαριασµού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας «Λογαριασµός Μέτρων και Σταθµών»» σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
Γ) Από τα έσοδα των τελών του περιοδικού ελέγχου

του προηγούµενου έτους:
α) ποσοστό 50% αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋ-

πολογισµού και

β) ποσοστό 50% εγγράφεται στον τακτικό προϋπολο-
γισµό της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στον κωδικό ΚΑΕ
5291 «Δαπάνες καταργηθέντων µε το ν. 3697/2008 ειδι-
κών λογαριασµών», από το οποίο:

i. ποσοστό 50% διατίθεται στη Διεύθυνση Μετρολο-
γίας, της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για:
α. την αγορά και συντήρηση οργάνων µέτρησης, λοι-

πού εξοπλισµού και ειδικών οχηµάτων που χρησιµοποι-
ούνται για µετρολογικούς ελέγχους,
β. για την πληρωµή των συνδροµών της χώρας σε διε-

θνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς µετρολογικούς οργανι-
σµούς,
γ. για την κάλυψη των δαπανών επιµόρφωσης του

προσωπικού της διεύθυνσης,
δ. για την αγορά εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρονι-

κών), συνδροµών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, µε σκοπό
την εύρυθµη λειτουργία της Διεύθυνσης,
ε. για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης και συµ-

µετοχής του προσωπικού της Διεύθυνσης σε σεµινάρια,
συνεδριάσεις και συνέδρια που αφορούν τη µετρολογία,
στ. για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης, ηµερή-

σιας αποζηµίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού της Διεύθυνσης για τη διενέργεια µετρολο-
γικών ελέγχων και

ii.  ποσοστό 50% διατίθεται στις Περιφερειακές Υπηρε-
σίες Εµπορίου της χώρας για:
α. την αγορά και συντήρηση οργάνων µέτρησης, λοι-

πού εξοπλισµού και ειδικών οχηµάτων που χρησιµοποι-
ούνται για µετρολογικούς ελέγχους,
β. για την κάλυψη των δαπανών επιµόρφωσης του

προσωπικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών σε θέµατα
που αφορούν τη µετρολογία,
γ. για την αγορά εγχειριδίων (έντυπων και ηλεκτρονι-

κών), συνδροµών σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που αφο-
ρούν τη µετρολογία,
δ. για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης και συµ-

µετοχής του προσωπικού της υπηρεσίας σε σεµινάρια,
συνεδριάσεις και συνέδρια που αφορούν τη µετρολογία,
ε. για την κάλυψη των δαπανών µετακίνησης, ηµερή-

σιας αποζηµίωσης και υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού της υπηρεσίας για τη διενέργεια µετρολογι-
κών ελέγχων.
Δ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω-

νιστικότητας, η οποία εκδίδεται εντός του πρώτου τριµή-
νου εκάστου έτους, κατανέµονται και διατίθενται στις Υ-
πηρεσίες Εµπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της
χώρας τα σχετικά ποσά που αφορούν το προηγούµενο έ-
τος, σύµφωνα µε την περίπτωση βii) της ως άνω παρα-
γράφου Γ΄. Για την κατανοµή των ως άνω ποσών προη-
γείται λογιστικός έλεγχος και διασταύρωση των σχετι-
κών παραστατικών και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου
από τις οικονοµικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας.
Ε) Κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που αφορά τον πε-

ριοδικό έλεγχο ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Α-
νάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3. Όλα τα όργανα µέτρησης που  υπόκεινται σε νόµιµο
έλεγχο, πέραν της επαλήθευσης πριν  την πρώτη χρήση
και του  περιοδικού ελέγχου, υπόκεινεται  και σε έκτα-
κτους ελέγχους  από τη Διεύθυνση Μετρολογίας  της Γε-
νικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης
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και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και από τις Περιφερεια-
κές Υπηρεσίες Εµπορίου της χώρας, σε χρόνο που κρί-
νεται αναγκαίος από τις υπηρεσίες, είτε αυτεπαγγέλτως
είτε κατόπιν καταγγελίας. Κατά τους έκτακτους ελέγ-
χους εξετάζεται η τεκµηρίωση, η σήµανση και εν γένει η
κατά νόµο λειτουργία των οργάνων µέτρησης και δεν ει-
σπράττονται τέλη.»

Άρθρο 44
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007 (Α΄ 267)

1. Tα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 25Α
του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως αυτό προστέθηκε µε το
άρθρο 64 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) τροποποιούνται ως
εξής:

«3. Η επιλογή της διαδικασίας Διαιτησίας του παρό-
ντος άρθρου γίνεται µε έγγραφη δήλωση - πρόταση, κοι-
νοποιούµενη πάντα µε Δικαστικό Επιµελητή, στον αντι-
συµβαλλόµενο και στον εποπτεύοντα τον Κύριο του Έρ-
γου Υπουργό, επί της οποίας αποφαίνεται εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας 60 ηµερών ο ως άνω Υπουργός
µετά από εισήγηση της Διοίκησης του Κυρίου του Έρ-
γου. Όλες οι ως άνω διαφορές, για την επίλυση των ο-
ποίων τα συµβαλλόµενα Μέρη επέλεξαν κατά τα ανωτέ-
ρω την προσφυγή στη διαδικασία της Διαιτησίας του πα-
ρόντος άρθρου θα επιλύονται σύµφωνα µε τις κατωτέρω
διατάξεις.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 25Α του ν. 3614/2007 (Α΄ 267),
όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 64 του ν. 4155/2013
(Α΄ 120) τροποποιείται 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 του που κοινοποιείται στο άλλο Μέρος. Η αίτηση αυ-
τή περιέχει σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισµό
Διαιτητή για λογαριασµό του προσφεύγοντος. Αντίγρα-
φο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον
Πρόεδρο του Συµβουλίου της Επικρατείας, ο οποίος θα
διεξάγει και τη σχετική κλήρωση της παραγράφου 7.»

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 13 του άρθρου 25Α του
ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρ-
θρο 64 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) τροποποιείται ως εξής:

«13.α) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δύνανται να ε-
φαρµόζονται και για τις διαφορές, που έχουν ήδη ανακύ-
ψει µεταξύ των Συµβαλλοµένων των ως άνω Συµβάσεων
Δηµοσίων Έργων, από την εφαρµογή ή ερµηνεία της
σχετικής σύµβασης δηµόσιου έργου ή µε αφορµή αυτή,
µέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου, εφόσον για
τις διαφορές αυτές δεν έχει ήδη λάβει χώρα η επ'  ακρο-
ατηρίω συζήτηση της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής του
Αναδόχου ενώπιον Δικαστηρίου, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 77 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 13
του ν. 1418/1984 εφόσον έχει τηρηθεί η νόµιµη προδικα-
σία του άρθρου 76 του ν. 3669/2008 ή του άρθρου 12 του
ν. 1418/1984 και εφόσον η προαναφερθείσα προσφυγή
ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου έχει ασκηθεί εµπρό-
θεσµα σύµφωνα µε το άρθρο 77 του ν. 3669/2008 ή του
άρθρου 13 του ν. 1418/1984.»

4. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 25Α του
ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως  αυτό προστέθηκε µε το άρ-
θρο 64 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) τροποποιείται ως εξής:

«γ) Για όσες από τις ως άνω συµβάσεις δηµοσίου έρ-
γου έχουν ήδη ανακύψει διαφορές µεταξύ των συµβαλ-
λοµένων Μερών µέχρι τη θέση σε ισχύ της παρούσας,
για τις εν λόγω ανακύψασες διαφορές, η επιλογή των
Μερών για την προσφυγή στη διαδικασία διαιτησίας θα
εκδηλούται αποκλειστικώς µέχρι τη 10η Σεπτεµβρίου
2013. Στην περίπτωση αυτή, στην ως άνω συµφωνία των
συµβαλλόµενων Μερών για την επιλογή της προβλεπό-
µενης µε τις διατάξεις της παρούσας διαδικασίας επίλυ-
σης διαφορών, υπό την επιφύλαξη της διατάξεως της πε-
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου αυτής, θα περιλαµβάνεται
και σχετική δήλωση του Αναδόχου του δηµόσιου έργου,
µε την οποία θα παραιτείται από, κάθε ήδη ασκηθείσα εκ
µέρους του, ένσταση, αίτηση θεραπείας ή προσφυγή,
καθώς και ότι θα προβεί εντός ευλόγου χρόνου σε κάθε
απαιτούµενη προς τούτο ενέργεια ενώπιον του αρµόδι-
ου Δικαστηρίου ή της αρµόδιας Αρχής.

Άρθρο 45

Στο άρθρο 1 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 3α, ως ακολούθως:

«3α. Ως µέλη του Επιµελητηρίου δύνανται να εγγρα-
φούν µη εγκατεστηµένα στη χώρα µας πρόσωπα, στα ο-
ποία έχει χορηγηθεί άδεια αναστολής καταβολής του
Φ.Π.Α. κατά την εισαγωγή αγαθών και εφαρµογή του συ-
στήµατος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις παραδό-
σεις αγαθών στο εσωτερικό της χώρας, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4α του άρθρου 29 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265),
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 4132/2013 (Α΄
59), Αρµόδιο Επιµελητήριο για την εγγραφή των ανωτέ-
ρω προσώπων ορίζεται το Επιµελητήριο του τόπου της
προσωρινής εισαγωγής και αποθήκευσης των εν λόγω α-
γαθών.»

Άρθρο 46

1.α. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2515/1997, όπως  αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση
6 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η΄ του  άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), προστίθεται υποπερίπτω-
ση vii) ως εξής:

«vii) Οι λογιστές φοροτεχνικοί, που κατέχουν κατά τη
δηµοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελµατική ταυτότητα
Γ΄ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 16 του π.δ. 340/1998, αποκτούν επαγγελµατική
ταυτότητα Β΄ τάξης. Επιπροσθέτως των δικαιωµάτων
που προβλέπονται για τους κατόχους επαγγελµατικής
ταυτότητας ΕΓ΄ τάξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 3
του π.δ. 340/1998, όπως αντικαταστάθηκε µε την περί-
πτωση 7 της υποπαραγράφου Η.2 της παρ. Η΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν.4152/2013, οι λογιστές φοροτεχνι-
κοί, που κατέχουν κατά τη δηµοσίευση του ν. 4152/2013
επαγγελµατική ταυτότητα Γ΄ τάξης του δευτέρου εδαφί-
ου της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998, διατη-
ρούν έως τις 31.12.2018 το δικαίωµα τήρησης διπλογρα-
φικών βιβλίων µέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων
που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία του Κώδι-
κα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Η ανωτέρω
προθεσµία δύναται να παραταθεί µε απόφαση του Υ-
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πουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν α-

πό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων της υ-
ποπαραγράφου Η.2. της παρ. Η΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 246 του  ν. 4072/2012
(Α΄ 86) τροποποιείται ως ακολούθως: 

«2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση της Κεντρικής Δι-
οίκησης του Ο.Ε.Ε., εκδίδεται ο Κώδικας Δεοντολογίας
Λογιστών Φοροτεχνικών, ο οποίος περιλαµβάνει τους
κανόνες επαγγελµατικής δεοντολογίας των λογιστών
φοροτεχνικών και τις διοικητικές κυρώσεις κατά των πα-
ραβατών των κανόνων αυτών. Σε περίπτωση άπρακτης
παρέλευσης της προθεσµίας που τίθεται από τον Υπουρ-
γό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την υποβολή
της εισήγησης του προηγούµενου εδαφίου, είναι δυνατή
η έκδοση της απόφασης χωρίς την εισήγηση αυτή.»

Άρθρο 47

1.  Η  παρ. 22 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90)
καταργείται.

2. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του
ν. 3908/2011 (Α΄ 8) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το συνολικό
ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηµατοδο-
τικής µίσθωσης για κάθε κατηγορία επενδυτικών σχε-
δίων του άρθρου 6 του παρόντος που παρέχονται για τις
δύο εξαµηνιαίες περιόδους κάθε έτους.

2. Με απόφαση του Υπουργού  Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας  καθορίζονται τα είδη των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία ε-
πενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς
και η κατανοµή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κά-
θε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι πόροι που διατίθενται
για τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της κατηγορίας
Περιφερειακής Συνοχής κατανέµονται ετησίως στις Πε-
ριφέρειες µε τρόπο που να ενισχύουν περισσότερο τις
περιοχές µε τα µεγαλύτερα διαρθρωτικά και αναπτυξια-
κά προβλήµατα.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν α-

πό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4146/2013 (Α΄
90).

Άρθρο 48
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

1.  Έως την έκδοση των υπουργικών  αποφάσεων των
παραγράφων 1 του  άρθρου 4, 2 και 3 του άρθρου 22 και
3 του  άρθρου 24 του παρόντος νόµου, εξακολουθούν να
ισχύουν η ΑΔ 7/2009 (Β΄ 1388) µε τις αντίστοιχες κυρώ-
σεις που προβλέπονται στο ν.δ. 136/1946 (Α΄159).

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται: α) το ν.δ. 136/1946 (Α΄159), β) ο ν. 3668/2008
(Α΄115), γ) το άρθρο 15 του ν. 802/1978 (Α΄121).

3. Τα άρθρα 28 έως 30 του παρόντος  καταλαµβάνουν
τις συµβάσεις  που συνάπτονται και τις υφιστάµενες
συµβάσεις που παρατείνονται  ή ανανεώνονται µετά τη
θέση  σε ισχύ του παρόντος.
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Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόµος τίθεται σε ισχύ µε τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,                                                                2013
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