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Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή−

ματος και άλλες διατάξεις.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός

Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης 
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
η οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, εκ−
συγχρονίζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου. 

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί:

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

2. «Ακάλυπτοι χώροι άσκησης εμπορικών δραστηριο−
τήτων εκτός καταστήματος»: δημόσιοι, δημοτικοί χώροι 
προσδιορισμένοι με βάση τις διατάξεις του παρόντος, 
καθώς και σημεία καθορισμένα για μεμονωμένους πω−
λητές όπου επιτρέπεται η άσκηση εμπορικής δραστη−
ριότητας.

3. «Εγκατάσταση υπαίθριου εμπορίου»: κάθε κατα−
σκευή για την οποία δεν απαιτείται η έκδοση οικοδο−
μικής άδειας.

4. «Λαϊκή Αγορά»: χώρος άσκησης υπαίθριας οργα−
νωμένης αγοράς, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο 
δημόσιο ή δημοτικό χώρο όπου οι αδειούχοι πωλητές 
διαθέτουν τα προϊόντα που προσδιορίζονται στις δια−
τάξεις του παρόντος.

5. «Λαϊκή Αγορά παραγωγών προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας (Λαϊκή Αγορά Βιολογικών Προϊόντων)»: χώρος 
άσκησης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, σε συγκεκρι−
μένο και καθορισμένο δημόσιο ή δημοτικό χώρο, όπου οι 

αδειούχοι παραγωγοί διαθέτουν αποκλειστικά βιολογικά 
προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

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

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

8. «Υπαίθρια οργανωμένη αγορά»: συγκεκριμένος και 
καθορισμένος χώρος όπου διενεργούνται εμποροπανη−
γύρεις, ζωοπανηγύρεις, χριστουγεννιάτικες και πασχα−
λινές αγορές, παραδοσιακές πανηγύρεις που διοργα−
νώνονται με την ευκαιρία επετειακών ή θρησκευτικών 
εορτών, κυριακάτικες ειδικές αγορές παλαιοπωλών και 
συναφών επιτηδευμάτων.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Άρθρο 3
Λειτουργία των λαϊκών αγορών

1. Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα έως 
Σάββατο, εκτός των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργι−
ών, σε ανεξάρτητους υπαίθριους, ελεύθερους, δημόσι−
ους ή δημοτικούς χώρους. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, 
λειτουργούν σε δρόμους ή πλατείες εντός αστικού 
ιστού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η 
προσβασιμότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους 
καταναλωτές.

2. Το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών καθο−
ρίζεται για μεν τις λαϊκές αγορές Αττικής και Θεσσα−
λονίκης με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση 
Περιφερειακού Συμβούλου, για δε τις υπόλοιπες λαϊκές 
αγορές της χώρας με αποφάσεις των οικείων Δημοτι−
κών Συμβουλίων.

3. Με αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου των Πε−
ριφερειακών Συμβουλίων των Περιφερειών Αττικής και 
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Διαιτητή που ορίζεται από τον καθ’ ου. Σε περίπτωση μη 
διορισμού Διαιτητή από τον καθ’ ου η αίτηση εντός οκτώ 
(8) ημερών από την προς αυτόν επίδοση της αίτησης 
περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, ο δεύτερος 
Διαιτητής ορίζεται για λογαριασμό του καθ’ ου από τον 
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήψη της σχετικής αίτησης του αιτούντος.

 7. Ο επιδιαιτητής ορίζεται από τους κατά τα ανωτέρω 
ορισθέντες δύο διαιτητές εντός προθεσμίας δεκαπέντε 
(15) ημερών από τον κατά τα οριζόμενα στην παράγρα−
φο 6 του παρόντος ορισμό του διαιτητή του καθ’ ου 
και γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών στα διάδικα 
μέρη. Ως επιδιαιτητές ορίζονται: α) ανώτατοι δικαστι−
κοί λειτουργοί εν ενεργεία ή μη και β) ο Πρόεδρος 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εφόσον είναι νομικός. Σε περίπτωση που 
εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης προθε−
σμίας οι δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν στον ορισμό 
του επιδιαιτητή, επιδιαιτητής ορίζεται ο Πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου, ο οποίος δύναται αντ’ αυτού να ορίσει 
ως επιδιαιτητή ένα από τα προαναφερόμενα πρόσω−
πα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σχετικό αίτημα 
οποιουδήποτε μέρους. Η ανωτέρω διαδικασία επιλογής 
επιδιαιτητή εφαρμόζεται και για όσες διαφορές έχουν 
υπαχθεί στη διαδικασία επίλυσης διαφορών με την 
απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος και για τις 
οποίες δεν έχει οριστεί επιδιαιτητής μέχρι την έναρξη 
ισχύος της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση 
αυτή οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου αρχί−
ζουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της 
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσί−
ων Έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄116) προστίθεται εδάφιο 
ως εξής:

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

Άρθρο 43

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

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

«i. Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν 
μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό 
που αντιστοιχεί σε επτά (7) ενεργές εφημερίες κάθε 
μήνα (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη 
ημέρα).

 ii. Στη Γ΄ ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Δι−
ευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία 
δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) 
εφημερίες, εκ των οποίων πέντε (5) ενεργές εφημερί−
ες (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη 
ημέρα) και δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. 

Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως 
αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντι−
στοιχεί σε έντεκα (11) εφημερίες, εκ των οποίων επτά 
(7) ενεργές εφημερίες (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυ−
ριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα) και τέσσερις (4) εφημερίες 
ετοιμότητας καθημερινές.

 iii. Στην Β΄ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Δι−
ευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν 
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) εφη−
μερίες, εκ των οποίων τέσσερις (4) ενεργές εφημερίες 
(2 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέ−
ρα) και τρεις (3) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. 
Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως 
αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντι−
στοιχεί σε επτά (7) εφημερίες, εκ των οποίων πέντε (5) 
ενεργές εφημερίες (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή 
− Εξαιρέσιμη ημέρα) και δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας 
καθημερινές.

iv. Στην A΄ ζώνη οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως 
αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντι−
στοιχεί σε έξι (6) εφημερίες, εκ των οποίων τρεις (3) 
ενεργές εφημερίες (1 Καθημερινή, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή 
− Εξαιρέσιμη ημέρα) και τρεις (3) εφημερίες ετοιμότη−
τας καθημερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμ−
βάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει 
το ποσό που αντιστοιχεί σε έξι (6) εφημερίες, εκ των 
οποίων τέσσερις (4) ενεργές εφημερίες (2 Καθημερινές, 
1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα) και δύο (2) 
εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Για τους Συντονι−
στές Διευθυντές της Α΄ ζώνης ισχύει η περίτωση Η΄ του 
άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43). Οι ειδικευμένοι ιατροί 
όλων των βαθμιδών ανεξαρτήτως ζώνης, πραγματοποι−
ούν τόσες εφημερίες, ενεργές ή μεικτές ή ετοιμότητας, 
όσες απαιτούν οι ανάγκες του τμήματός τους και έως το 
ποσό της ανώτατης αποζημίωσης, όπως αυτό ορίστηκε 
στα εδάφια ii έως iv.

v. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες 
τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν 
υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) ενερ−
γές εφημερίες κάθε μήνα (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 
Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα). 

vi. Τα μέλη Δ.Ε.Π. λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που 
δεν υπερβαίνει τις προβλεπόμενες στην Α΄ Ζώνη εφη−
μερίες και ως εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία με τους 
Επιμελητές Β΄, οι Επίκουροι Καθηγητές σε αντιστοιχία 
με τους Επιμελητές Α΄, οι Αναπληρωτές Καθηγητές σε 
αντιστοιχία με τους Διευθυντές και οι Καθηγητές σε 
αντιστοιχία με τους Συντονιστές Διευθυντές.»

Η παρούσα ισχύει αναδρομικά από 10.9.2013, ημερο−
μηνία δημοσίευσης του ν. 4182/2013.

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

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

«Η ισχύς της ως άνω παραγράφου αρχίζει από 1.7.2014. 
Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες 
έως 30.6.2014 εξετάζονται από αυτές.»

Άρθρο 44
Ρύθμιση θεμάτων 

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

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