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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ
Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΧΝ
Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20
Σ.Κ.: 101 81
Πιεξνθνξίεο: Α. Λακπξνπνχινπ
Σει: 210 3843343
Fax: 210 3830779
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και σσμπλήρωση των παρ. 1,2,3, 4 και 5 τοσ άρθροσ 82
της Α.Δ. 7/2009 Α.Δ»
Έρνληαο ππφςε:
1. Σνλ Ν.1558/1985 « Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
2. Σν Π.Γ. 63/05 (ΦΔΚ 98/Α/05 ) «Κσδηθνπνίεζε Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε
θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» .
3. Σν Π.Γ 397/88 (ΦΔΚ 185/Α/88) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ» φπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
4. Σν ΝΓ 136/46 «Πεξί Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
5. Σελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3054/2002 ¨Α΄230), φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν
21 ηνπ λ.3190/2003 (Α΄249).
6. Σν Ν.3852/7-6-2010 (A΄ 87) Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
7 .Σν Π.Γ. 185/2009 (Α΄213) «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,
ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία
Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη
κεηνλνκαζία ηνπ ζε « Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο ,Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο»,
κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο –Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο –Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο».
8. Σν Π.Γ. 187/2009 (ΦΔΚ 214/Α/2009) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».
9. Σν Π.Γ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (
Α΄ 221).

10. Σελ Α.Γ 7/2009 «Σξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ
εθδνζεηζψλ κέρξη θαη 14-05-2009»,φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
11. Σελ αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηηθνχ θνηλνχ.
12. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο
ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ .
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΆΡΘΡΟ 1
Οη παξάγξαθνη 1,2,3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Κεθαιαίνπ 4 ηεο θσδηθνπνηεκέλεο
Α.Γ. 7/2009 Αγνξαλνκηθήο Γηάηαμεο (Β΄ 1388/09) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
« Άξζξν 82
Τπνρξεψζεηο θαηφρσλ αδείαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ
(Σήξεζε πηλαθίδσλ ,γλσζηνπνίεζε ιηαληθψλ ηηκψλ)
1.Σήξεζε πηλαθίδσλ
α) Οη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ ππνρξενχληαη λα
αλαγξάθνπλ ηε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο θάζε είδνπο πγξνχ θαπζίκνπ, θαηά κνλάδα
κέηξεζεο (αλά ιίηξν), ηφζν ζηελ αληιία φζν θαη ζηελ αλαξηεκέλε πηλαθίδα.
Σα είδε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξναλαθεξφκελε πηλαθίδα
κπνξνχλ λα αλαγξάθνληαη, θαηά επηινγή ηνπ πξαηεξηνχρνπ, ζηελ ειιεληθή ή ηελ
αγγιηθή γιψζζα.
Ο πξαηεξηνχρνο επηιέγεη ειεχζεξα ζε πνηα γιψζζα, κφλν ειιεληθή ή κφλν αγγιηθή,
ζα αλαγξάθεη ηα είδε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζηελ πηλαθίδα.
Η απεηθφληζε ησλ εηδψλ ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζηελ πηλαθίδα, αθνινπζεί
ππνρξεσηηθά ηελ παξαθάησ ζεηξά, απαγνξεπκέλεο ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηεο γηα
νπνηνλδήπνηε ιφγν.
1. ΑΜΟΛΤΒΓΗ 95
ή Unleaded 95
2. ΝΔΑ ΟΤΠΔΡ
ή Super LRP
3. S.ΑΜΟΛΤΒΓΗ 100 ή S.Unleaded 100
4. Πεηξέιαην θίλεζεο ή Diesel
Δθφζνλ ηα πξαηήξηα δηαζέηνπλ πεηξέιαην ζέξκαλζεο κέζσ αληιίαο εληφο ηνπ
πξαηεξίνπ, ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ ηηκή πψιεζήο ηνπ θαη ζηελ αλαξηεκέλε
πηλαθίδα, αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαγξαθή ηεο ηηκήο επί ηεο αληιίαο.
Η ηηκή απηή αθνξά ηηκή πψιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, απνθιεηζηηθά θαη κφλν
απφ ην πξαηήξην.

Οπνηαδήπνηε πξφζζεηε ραξαθηεξηζηηθή νλνκαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ
είδε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ ζα αλαγξάθεηαη κεηά ηελ ππνρξεσηηθή ζεηξά, κε
κηθξφηεξνπο ραξαθηήξεο.
Πξαηήξηα πνπ δελ δηαζέηνπλ φια ηα παξαπάλσ είδε θαπζίκσλ ζα αλαγξάθνπλ
ππνρξεσηηθά ζηελ αλαξηεκέλε πηλαθίδα, κφλν ηα είδε πνπ δηαζέηνπλ κε ηελ
παξαπάλσ ζεηξά, ρσξίο ηε κεζνιάβεζε θελψλ .
β) ε πεξίπησζε πνπ θάπνην είδνο πγξνχ θαπζίκνπ δηαηίζεηαη ζε δηαθνξεηηθή ηηκή
ιηαληθήο πψιεζεο γηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επαγγεικαηηψλ, ζα πξέπεη λα
δηαηίζεηαη απφ αλεμάξηεηε πξνο ηνχην αληιία θαη ε αληίζηνηρε ηηκή ιηαληθήο
πψιεζεο αλαγξάθεηαη πέξαλ ηεο αληιίαο θαη ζηελ αλαξηεκέλε πηλαθίδα,
αλαθέξνληαο παξάιιεια θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηεγνξία πξνο ηελ νπνία
απεπζχλεηαη.
2) Η πηλαθίδα κε ηηο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, πξέπεη λα είλαη
άκεζα νξαηή απφ ηνπο δηεξρφκελνπο νδεγνχο ηνπνζεηεκέλε ζε πεξίνπηε ζέζε ηνπ
πξαηεξίνπ, λα εθάπηεηαη ηνπ Δηαηξηθνχ ζήκαηνο ηνπ θαηφρνπ άδεηαο εκπνξίαο ή ηνπ
εηδηθνχ ζήκαηνο κε ηελ έλδεημε «Α.Π.» (αθξηβψο θάησ ή παξάπιεπξα) θαη λα είλαη
θσηηδφκελε θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο.
Σα αλαγξαθφκελα επί απηήο ςεθία ησλ ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο πξέπεη λα έρνπλ
χςνο ηνπιάρηζηνλ 15 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ.
3. α) Η αλαγξαθή ησλ ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο ησλ εηδψλ πγξψλ θαπζίκσλ έρεη ηελ
κνξθή δεθαδηθνχ αξηζκνχ κε αθέξαην κέξνο θαη ηξία (3) δεθαδηθά ςεθία κεηά ηελ
ππνδηαζηνιή (π.ρ. 0, 795 ή 1, 032), απνθιεηφκελεο ηεο αλαγξαθήο κφλν ζε ιεπηά
(π.ρ. 79, 5 ιεπηά ή 97, 8 ιεπηά)
β) Απαγνξεχεηαη ε χπαξμε άιιεο/σλ πηλαθίδαο/σλ ζηελ/ηο νπνία/εο ζα
αλαγξάθνληαη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν δηαθνξεηηθέο ηηκέο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ εηδψλ
πγξψλ θαπζίκσλ. Οπνηαλδήπνηε πξφζθαηξε ή δηαξθήο ελέξγεηα κε ζθνπφ ηελ
πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ ζα γλσζηνπνηείηαη κε αλεμάξηεηε πηλαθίδα κε πεξηγξαθή
ηεο παξνρήο ρσξίο απνηίκεζε.
4. Γλσζηνπνίεζε ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ πγξψλ θαπζίκσλ.
Οη θάηνρνη άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ ππνρξενχηαη, λα
γλσζηνπνηνχλ γηα θάζε είδνο θαπζίκνπ, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ρσξηζηά, θαηά κνλάδα κέηξεζεο (αλά ιίηξν), ηελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ζηε Γ/λζε
Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ- Σηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ, ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΤΠ.ΟΙ.Α.Ν), κέζσ
δηαδηθηχνπ ζηνλ ηζηηαθφ ηφπν www.fuelprices.gr επηιέγνληαο ελαιιαθηηθά κηα απφ
ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο :
4.1.Μέζσ δηαδηθηχνπ
Ο πξαηεξηνχρνο ζπλδέεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηνλ ηζηηαθφ ηφπν

www.fuelprices.gr ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ – Σηκνιεςίσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΤΠ.ΟΙ.Α.Ν).
4.1.1 Ο πξαηεξηνχρνο ρσξίο θσδηθφ πξφζβαζεο, ππνβάιιεη αίηεκα «δεκηνπξγίαο
θσδηθνχ πξφζβαζεο», επηιέγνληαο ηε θξάζε «αίηεκα δεκηνπξγίαο λένπ θσδηθνχ»,
ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεηαη ζπκπιεξψλεη φια ηα πεδία ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαη
ζπγθεθξηκέλα ην ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ηνπ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ(θνξέα),
ΓΙΔΤΘΤΝΗ, ΣΑΥ. ΚΧΓΙΚΑ, ΑΦΜ, E-mail, ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ -FAX,
ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαη θαηφπηλ επηιέγεη «θαηαρψξεζε αηηήκαηνο».
Σν αίηεκα έρεη θαηαρσξεζεί ζην ζχζηεκα, ζα ηνπ γλσζηνπνηεζεί ζην e-mail ή ην fax
πνπ έρεη δειψζεη ζηε θφξκα, εληφο δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ, πξνζσξηλφο θσδηθφο
πξφζβαζεο. Ο θσδηθφο πξφζβαζεο νξηζηηθνπνηείηαη εληφο 10 Γέθα εξγάζηκσλ
εκεξψλ, κεηά ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αηηήκαηνο κε ηα αληίζηνηρα
ζηνηρεία ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο. Ο πξαηεξηνχρνο ππνβάιεη θσηναληίγξαθν ηεο
άδεηαο, ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη θαη ν ρνξεγεζείο πξνζσξηλφο θσδηθφο πξφζβαζεο,
ζηε Γ/λζε ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΧΝ – ΣΙΜΟΛΗΦΙΧΝ κε fax ζην 210 3815317
ή κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζην ηεξνχκελν πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο κε ηηο ελδείμεηο
«ΠΡΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΧΝ – ΣΙΜΟΛΗΦΙΧΝ, ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΔΜΠΟΡΙΟΤ, ηαρ. Γ/λζε ΠΛΑΣΔΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟ ΣΚ 101 81 ΑΘΗΝΑ».
4.1.2 Ο πξαηεξηνχρνο, κε θσδηθφ πξφζβαζεο, ζπκπιεξψλεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ
θσδηθφ, πνπ ήδε ηνπ έρεη ρνξεγεζεί ζην αληίζηνηρν πεδίν, ψζηε λα έρεη πξφζβαζε
ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα.
Με βάζε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ επηινγή «ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ
ΣΙΜΧΝ» ν ρξήζηεο:
α).Διέγρεη ηελ νξζφηεηα ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ θαη δηνξζψλεη ηπρφλ ιάζε.
β) Καηαρσξεί ηηο ηηκέο , γηα θάζε πξντφλ.
γ) Διέγρεη ηελ νξζή θαηαρψξεζε ησλ ηηκψλ
4.2. Μέζσ γξαπηνχ ηειεθσληθνχ κελχκαηνο (SMS)
Ο πξαηεξηνχρνο ζπλδέεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηνλ ηζηηαθφ ηφπν
www.fuelprices.gr ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ – Σηκνιεςίσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΤΠ.ΟΙ.Α.Ν), ζχκθσλα
κε ηα αλσηέξσ.
4.2.1 Διέγρεη αλ ν αξηζκφο ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ηνπ είλαη νξζά θαηαρσξεκέλνο
ζηελ πξνζσπηθή ηνπ ζειίδα θαη δηνξζψλεη ηπρφλ ιάζε.
4.2.2 Απνζηέιιεη SMS ζηνλ αξηζκφ 54546 , ηνπ νπνίνπ ην πεξηερφκελν πεξηγξάθεηαη
ζηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη κε ρξήζε ηεο επηινγήο «ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΣΑΥΧΡΗΗ
ΣΙΜΧΝ».
4.2.3 Αλακέλεη , εληφο κηαο ψξαο, ηε ιήςε απαληεηηθνχ SMS, ζην νπνίν αλαθέξεη φηη

νη ηηκέο θαηαρσξήζεθαλ επηηπρψο ή πεξηέρεη κήλπκα ιάζνπο αλ νη ηηκέο δελ
θαηαρσξήζεθαλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ν πξαηεξηνχρνο επαλαιακβάλεη ηε
δηαδηθαζία ηνπ εδαθίνπ 2.2 αθινπζψληαο ηηο νδεγίεο ηνπ κελχκαηνο.
4.2.4. Έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαρσξεί θάζε αιιαγή ησλ ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο
ησλ πγξψλ θαπζίκσλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ ηζρχ ηνπο. Δληφο επηά (7) εκεξψλ, απφ ηελ
ηειεπηαία θαηαρψξεζε, ππνρξενχηαη λα επαλαθαηαρσξήζεη ηηο ηηκέο αθφκε θη αλ
απηέο δελ έρνπλ αιιάμεη.
4.3.Μέζσ ηεο θαηά ηφπνλ δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
4.3.1 ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή, ε ζχλδεζε κε ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν
www.fuelprices.gr ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ Σηκψλ – Σηκνιεςηψλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΤΠ.ΟΙ.Α.Ν), ε
γλσζηνπνίεζε ηεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο γηα θάζε έλα είδνο θαπζίκνπ είλαη δπλαηή
κέζσ ηεο νηθείαο δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
4.3.2 Ο ππφρξενο πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ αξκφδηα ζε
ζέκαηα Δκπνξίνπ Τπεξεζία ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο θαη
απφ 1/1/2011 ζηελ ζπληζηψκελε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ 3852/2010
πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, ζηελ νπνία δειψλεη «φηη δελ έρεη δπλαηφηεηα
ζχλδεζεο κε ηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν www.fuelprices.gr ηεο Γ/λζεο Παξαηεξεηεξίνπ
Σηκψλ – Σηκνιεςηψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο (ΤΠ.ΟΙ.Α.Ν) θαη φηη εμνπζηνδνηεί
γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζηα πιαίζηα ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηα
εδάθηα 1 ή 2 ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ, ηνλ νξηζζέληα εηδηθά γηα απηφ ηνλ ζθνπφ
ππάιιειφ ηεο ή ππαιιήινπο ηεο, λα πξνβαίλεη/λνπλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ ιηαληθψλ ηηκψλ πψιεζεο ησλ εηδψλ πγξψλ θαπζίκσλ
ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν www.fuelprices.gr ηνπ (ΤΠ.ΟΙ.ΑΝ) θαη φηη δεζκεχεηαη θάζε
θνξά, λα ελεκεξψλεη ακειιεηί ηελ αξκφδηα ζε ζέκαηα Δκπνξίνπ Τπεξεζία γηα ηηο
κεηαβνιέο απηψλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ ηζρχ ηνπο».
Οη Αξκφδηνη ππάιιεινη, πνπ ιακβάλνπλ γλψζε, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
ηνπο, ζε εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ
ησλ θαηφρσλ άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ ππνρξενχληαη ζηελ
ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ απηψλ, έλαληη παληφο ηξίηνπ, αθφκε θαη κεηά ηελ απνρψξεζή
ηνπο απφ ηελ Τπεξεζία.
Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα ζηνηρεία ηεο Δπσλπκίαο, ηεο πεξηνρήο (Πφιε Γηεχζπλζε,
νδφο, αξηζκφο), ηνπ ζήκαηνο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ή ηνπ εηδηθνχ
ζήκαηνο κε ηελ έλδεημε «Α.Π.» θαη ησλ ηηκψλ ιηαληθήο πψιεζεο θάζε είδνπο πγξνχ
θαπζίκνπ.

Άρθρο 2

ηα εδάθηα α θαη β ηεο παξ. 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ κεηά ηελ θξάζε «Ννκαξρηαθέο
Απηνδηνηθήζεηο ηεο ρψξαο» πξνζηίζεληαη νη θξάζεηο «θαη απφ 1/1/2011 νη
ζπληζηψκελεο κε ην άξζξν 3 ηνπ λ 3852/2010 δεπηεξνβάζκηεο ηνπηθέο
απηνδηνηθήζεηο, κε αξκνδηφηεηα ζε ζέκαηα Δκπνξίνπ»

Άρθρο 3
1.Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο, δηψθνληαη θαη ηηκσξνχληαη θαηά ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 136/1946 «Πεξί Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθνο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε
θαη ηζρχεη.
2 . Η παξνχζα ηίζεηαη ζε ηζρχ ζε φιε ηελ Υψξα απφ ηελ δεκνζίεπζή ηεο ζηε
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
3. Η παξνχζα λα αλαθνηλσζεί ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη λα δεκνζηεπζεί ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
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