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Άρθρο 62

Παραβάσεις και κυρώσεις 

1. Για τις παραβάσεις του παρόντος επιβάλλονται οι κυρώσεις και τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται 
ακολούθως:
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Αν διαπιστωθούν περισσότερες από μία παραβάσεις 
του ανωτέρω πίνακα οι αντίστοιχες κυρώσεις επιβάλλο-
νται σωρευτικά. Η επιβολή των κυρώσεων του ανωτέρω 
πίνακα δεν αποκλείει την επιβολή κυρώσεων περί παρα-
βάσεων της φορολογικής νομοθεσίας που προβλέπονται 
από τον ν. 4174/2013 (Α’ 170).

2. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου 
μειώνεται στο ήμισυ αν ο υπόχρεος εντός είκοσι (20) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της 
σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η 
καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση 
του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφι-
σβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. 

3. Αν σε διάστημα ενός (1) έτους διαπιστωθεί ότι ο 
πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση, το πρόστιμο 
διπλασιάζεται. 

4. α. Η θέση δραστηριοποίησης ή το δικαίωμα δρα-
στηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο ανακαλείται για 
έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών ο δικαι-
ούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση 
του παρόντος για περισσότερες από έξι (6) φορές. Αν 
έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε έξι (6) παρα-
βάσεις, η αρχή ελέγχου που καταχώρησε και βεβαίωσε 
την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον 
δικαιούχο πωλητή για τις επιπτώσεις της επιπλέον παρά-
βασης. 

β. Η ανάκληση αφορά σε όλες τις θέσεις δραστηριο-
ποίησης του πωλητή ή το δικαίωμα πλανόδιων δραστη-
ριοποιήσεων.

γ. Από τα ανωτέρω εξαιρείται η παράβαση μη έκδοσης 
απόδειξης ταμειακής μηχανής, για την οποία επιβάλλεται 
η κύρωση του σημείου 20 του πίνακα της παρ.  1.

5. Οι παρ.  3 και 4 εφαρμόζονται για παραβάσεις που 
καταχωρίζονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α. από την έναρξη της λει-
τουργίας καταγραφής παραβάσεων, σύμφωνα με την 
παρ.  11 του άρθρου 67.

6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του παρό-
ντος δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επι-
βάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των 
κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώ-
σεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί 
αντιμετώπισης παραεμπορίου, φοροδιαφυγής, ασφά-
λειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων όπως και της νομοθεσίας αρμοδιό-

τητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. Οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν. 4177/2013 
περί ειδικών ποινικών κυρώσεων επιβάλλονται αθροι-
στικά με τις κυρώσεις της παρ.  1 και της παρούσας. 

7. Στις αρμόδιες αρχές που είναι υπόχρεες για την ενη-
μέρωση του Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη δημοσίευση των κενών 
θέσεων πωλητών σε λαϊκές αγορές σύμφωνα με το 
παρόν, και παραλείπουν τη διενέργεια των σχετικών 
καταχωρήσεων και δημοσιεύσεων εντός των προθε-
σμιών της παρ.  3 του άρθρου 14 και της παρ.  2 του 
άρθρου 56, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους:

α) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, αν η υπαίθρια 
αγορά λειτουργεί σε Δήμο με πληθυσμό μέχρι δέκα 
χιλιάδες (10.000) κατοίκους,

β) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, αν η υπαίθρια 
αγορά λειτουργεί σε Δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο 
από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.

Σε περίπτωση υποτροπής της υπόχρεης αρμόδιας 
αρχής, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόστιμα διπλασι-
άζονται.

8. Αρμόδιο για τη βεβαίωση και την επιβολή του διοι-
κητικού προστίμου της παρ.  7 στους φορείς λειτουργίας 
είναι το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

Άρθρο 63

Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών 

προστίμων

1. Τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 62 εξαιρουμέ-
νης της παρ.  7, βεβαιώνονται ταμειακά αφού παρέλθει 
άπρακτη η προθεσμία υποβολής ενδικοφανούς προ-
σφυγής του άρθρου 65 ή αφού εκδοθεί απόφαση επ’ 
αυτής που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει 
διαφορετικά το ύψος του διοικητικού προστίμου. 

2. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος εισπράττονται 
σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.) του ν.δ. 356/1974 (Α’ 90) και αποδίδονται ανά-
λογα με τον φορέα που επέβαλε το πρόστιμο ως εξής: 

α. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α., 
αυτό αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του οικείου Ο.Τ.Α. 
α’ ή β’ βαθμού, 

β. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο αποτελεί στο 
σύνολό του έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. 


