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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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2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 53
Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής 

Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών

1. Από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 οι επιτυχόντες 
σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης που είναι: α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια 
του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστά−
θηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75), 
καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων, β) γονείς 
ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα 
από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνω−
ρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρι−
σθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες: γ.α.) με αδελφό 
ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μετα− πτυχια−
κού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο 
ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή 
στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες 
Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης 
κατοικίας των γονέων τους, γ.β.) ορφανοί από τον ένα 
ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με 
ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) με γονείς, 
τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι 
ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή 
πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν 
στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν 
κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 
67%, γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 
(Α΄ 120), γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις 
πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της 
θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα 
Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και 
Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..

 2. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγ−
ματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος υποδοχής.

 3. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν 
σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής.

 4. Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη 
μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων.

5. Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των 
Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους 
των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγω−
γικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα 
επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η 
απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία 
περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμά−
των εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) 

ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος 
του Υπουργού.

6. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξε−
τάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 
2013−2014 και εντεύθεν.

7. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 54
Μετακίνηση Προϊσταμένων 

Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων δύναται να μετακινούνται οι Προϊστάμενοι 
Γενικών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων σε αντίστοιχες 
θέσεις φορέων και υπηρεσιών εν γένει αρμοδιότητας ή 
εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους 
ή την επιλογή νέων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

2. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 55
Προσωπικό Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

1. Τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περί−
πτωσης 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 
(Α΄32) εφαρμόζονται και για τα υπηρετούντα μέλη των 
κατηγοριών ΕΡ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι.. Το εν λόγω 
προσωπικό διατηρεί μέχρι την έκδοση του προβλεπό−
μενου από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 
του ν. 4009/2011, προεδρικού διατάγματος την κατά το 
χρόνο της ένταξής του βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση.

2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που 
προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του 
άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), οι θέσεις των μελών 
της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, 
των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα 
Α.Ε.Ι. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις 
των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 
μελών κατηγορίας ΕΔΙΠ. Οι ανωτέρω κατηγορίες προ−
σωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ 
διατηρούν την κατά το χρόνο της ένταξής τους βαθ−
μολογική και μισθολογική κατάσταση έως την έκδοση 
του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος και του προβλε−
πόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος.

 3. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρ−
θρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται εδάφιο 
ως εξής: 

«Η χρονική προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας του 
πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις με−
τακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων λόγο κατάργησης 
του Τμήματος που υπηρετούσαν.»

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
5η Μαΐου 2014.
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