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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1472/2008, του Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη μη εφαρμογή εκ μέρους 
των ελληνικών αρχών της κοινοτικής νομοθεσίας και των διατάξεων του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όσον αφορά τη λειτουργία της Κεντρικής 
Αγοράς Αθηνών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Κεντρικής Αγοράς 
Αθηνών, βάσει των οποίων απαγορεύεται σε άλλες εταιρείες να προβαίνουν σε χονδρικό 
εμπόριο φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς και νωπού κρέατος, σε ακτίνα δύο 
χιλιομέτρων. Ο αναφέρων θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση συνιστά στρέβλωση του 
ανταγωνισμού και αντιτίθεται τόσο στις ισχύουσες αρχές της ΕΕ όσο και στη νομολογία του 
Δικαστηρίου. Έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 16 (περί της επιχειρηματικής ελευθερίας) και το άρθρο 41 
(περί του δικαιώματος χρηστής διοίκησης) αυτού, ο αναφέρων –ο οποίος έχει ήδη προσφύγει, 
ανεπιτυχώς, ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων– ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 
επιληφθεί του θέματος αυτού. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Μαρτίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται για τους περιορισμούς που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα που διεξάγουν χονδρικό εμπόριο φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς και νωπού 
κρέατος. Η πηγή των περιορισμών αυτών είναι τα δικαιώματα που έχει παραχωρήσει το 
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ελληνικό κράτος στην Κεντρική Αγορά Αθηνών ΑΕ και στην Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης 
ΑΕ. Βάσει των δικαιωμάτων αυτών το χονδρικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και νωπού 
κρέατος των λιανέμπορων πρέπει να διεξάγεται μέσω των κεντρικών αγορών. 

Βάσει των λεπτομερών νομικών πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων και οι δικηγόροι του, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ορισμένους περιορισμούς, με σημαντικότερους τους 
εξής:

- το χονδρικό εμπόριο νωπών γεωργικών προϊόντων και νωπού κρέατος με τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης πρέπει να διενεργείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέσω των 
Κεντρικών Αγορών·

- σύμφωνα με δύο υπουργικές αποφάσεις1, μια επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο ή νομική 
οντότητα) μπορεί να υποβάλει αίτηση για μίσθωση καταστήματος στην Κεντρική Αγορά 
Αθηνών/Θεσσαλονίκης μόνον εάν έχει ελάχιστο κύκλο εργασιών 1.600.000 ευρώ ανά μίσθιο 
από την πώληση προϊόντων φυτικής προέλευσης κατά την τελευταία τουλάχιστον τετραετία. 
Για τους χονδρεμπόρους νωπού κρέατος, ο ελάχιστος κύκλος εργασιών ορίζεται από την 
Κεντρική Αγορά ΑΕ ανά μίσθιο για το διάστημα των τελευταίων τεσσάρων ετών 
τουλάχιστον· 

- αιτήσεις για μίσθωση καταστήματος στην Κεντρική Αγορά απορρίπτονται επειδή οι 
μισθώσεις εκχωρούνται προνομιακά σε όσους είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Κεντρική 
Αγορά και δεν υπάρχουν διαθέσιμα κτίρια για άλλες επιχειρήσεις·

- ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα, αλλά δεν διευκρινίζεται για ποια 
ακριβώς έγγραφα πρόκειται· 

- επιχειρήσεις με έδρα εκτός των Κεντρικών Αγορών δεν επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται 
σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων από τις εν λόγω αγορές. Ενδέχεται να επιβληθούν πρόστιμα σε 
περίπτωση παραβίασης της απαγόρευσης αυτής. 

Σύμφωνα με το άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ, οι περιορισμοί της ελευθερίας εγκατάστασης 
των υπηκόων κράτους μέλους στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους απαγορεύονται. Κατά 
πάγια νομολογία, το άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ αντιτίθεται σε οποιοδήποτε εθνικό μέτρο το 
οποίο, ακόμη και αν εφαρμόζεται άνευ διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, ενδέχεται να 
παρακωλύσει ή να καταστήσει λιγότερο ελκυστική την άσκηση, από τους υπηκόους των 
κρατών μελών της Κοινότητας, της ελευθερίας εγκαταστάσεως που εγγυάται η Συνθήκη.

Αποτελεί πάγια νομολογία ότι «οποιοδήποτε εθνικό μέτρο το οποίο, ακόμη και αν εφαρμόζεται 
άνευ διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, ενδέχεται να παρακωλύσει ή να καταστήσει λιγότερο 
ελκυστική την άσκηση, από τους υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας, των θεμελιωδών 
ελευθεριών που εξασφαλίζονται από τη Συνθήκη μπορεί να δικαιολογείται από επιτακτικούς 
λόγους γενικού συμφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλο για την επίτευξη του 
επιδιωκομένου σκοπού και δεν βαίνει πέραν του βαθμού που είναι αναγκαίος για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού».

                                               
1 ΥΑ Α2-4321 της 23ης Ιουνίου 2008 και ΥΑ Α2-4322.
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Επιπλέον, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
«(...) για να δικαιολογείται ένα σύστημα προηγούμενων διοικητικών αδειών, μολονότι 
παρεκκλίνει από μια θεμελιώδη ελευθερία, πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να βασίζεται σε 
αντικειμενικά κριτήρια, μη εισάγοντα διακρίσεις και εκ των προτέρων γνωστά στις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, κατά τρόπο που να περιορίζουν την άσκηση της εξουσίας 
εκτιμήσεως των εθνικών αρχών προκειμένου αυτή να μην χρησιμοποιείται κατά τρόπο 
αυθαίρετο. Επίσης, η φύση και το περιεχόμενο των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας που 
επιβάλλονται μέσω ενός συστήματος προηγούμενων διοικητικών αδειών πρέπει να 
διευκρινίζονται εκ των προτέρων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις. Επιπλέον, οποιοσδήποτε 
πλήττεται από ένα περιοριστικό μέτρο στηριζόμενο σε μια τέτοια παρέκκλιση πρέπει να μπορεί 
να διαθέτει μέσο ένδικης προστασίας»1.

Συνεπώς, προτού υιοθετήσει την τελική της θέση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να εξετάσει 
την ενδεχόμενη αιτιολόγηση των ελληνικών αρχών για τους περιορισμούς, καθώς και την 
καταλληλότητα, την αναγκαιότητα, τη συνέπεια και την αναλογικότητά τους. 

Ο αναφέρων ισχυρίζεται περαιτέρω ότι το ελληνικό κράτος, μέσω σειράς νομοθετικών και 
κανονιστικών πράξεων, εκχώρησε αποκλειστικά δικαιώματα στον Οργανισμό Κεντρικής 
Αγοράς Αθηνών ΑΕ και την Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης ΑΕ προκειμένου να προβαίνουν 
σε χονδρικό εμπόριο νωπών γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του νωπού 
κρέατος, σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Εταιρείες με έδρα εκτός των Κεντρικών 
Αγορών δεν επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων από τις εν λόγω 
αγορές. Επιπλέον, οι εταιρείες αυτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση μίσθωσης καταστήματος 
μόνον εάν ο κύκλος εργασιών τους υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο κατώτατο ποσό, το οποίο 
πρέπει να έχει συγκεντρωθεί σε συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό ετών. Οι απαιτήσεις αυτές 
εικάζεται ότι μπορούν να αποτρέψουν μικρότερες εταιρείες από το να υποβάλουν αίτηση. 
Διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι αυτή η παρέμβαση του δημοσίου μπορεί να προτρέψει τις 
εταιρείες που απολαύουν των δικαιωμάτων αυτών να καταχραστούν τη δεσπόζουσα θέση 
τους, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτόν το άρθρο 82 της Συνθήκης ΕΚ σε συνδυασμό με το 
άρθρο 86 της Συνθήκης ΕΚ. Υποστηρίζεται περαιτέρω ότι το σύστημα, όπως είναι 
σχεδιασμένο επί του παρόντος, επιτρέπει την προνομιακή μεταχείριση εμπόρων λιανικής που 
διαθέτουν ήδη άδεια να δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες αγορές, οι οποίοι μπορούν, 
ως εκ τούτου, να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους και να περιορίζουν τον ανταγωνισμό, 
με αποτέλεσμα εικαζόμενη παραβίαση του άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, υπό το πρίσμα των πληροφοριών που παρουσιάστηκαν, 
δεσπόζουσα θέση μπορεί να τεκμηριωθεί μόνον εάν οι σχετικές αγορές ορίζονταν τόσο 
αυστηρά όσο δηλώνει ο αναφέρων (δηλαδή, η περιοχή σε ακτίνα 2 χιλιομέτρων γύρω από τις 
εν λόγω Κεντρικές Αγορές). Ωστόσο, εάν μια αγορά οριστεί με αυτόν τον τρόπο, είναι 
απίθανο η εν λόγω γεωγραφική αγορά να έχει τέτοιο μέγεθος ώστε να αντιπροσωπεύει 
σημαντικό μέρος της κοινής αγοράς κατά την έννοια του άρθρου 82. Επιπλέον, είναι 
εξαιρετικά απίθανο η εν λόγω πρακτική να είναι σε θέση να επηρεάσει το διακρατικό 
εμπόριο. Βάσει των ανωτέρω, εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο.

Όσον αφορά την ανάλυση βάσει του άρθρου 81 σε συνδυασμό με το άρθρο 86 της Συνθήκης 

                                               
1 Απόφαση του Δικαστηρίου της 20ής Φεβρουαρίου 2001, C-205/99, Analir, [2001] Συλλογή I-01271, 
αιτιολογική σκέψη 38.
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ΕΚ, ισχύουν ανάλογες εκτιμήσεις, υπό την έννοια ότι αξιόλογος αντι-ανταγωνιστικός 
αποκλεισμός σε βάρος μικρότερων εμπόρων λιανικής θα μπορούσε να διαπιστωθεί μόνον εάν 
η σχετική γεωγραφική αγορά οριζόταν τόσο αυστηρά όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ωστόσο, 
υπό αυτές τις περιστάσεις, οι συμφωνίες που συνάπτονται αφενός από την αντίστοιχη 
Κεντρική Αγορά και αφετέρου από μεγαλύτερους εμπόρους λιανικής που 
δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά δεν δύνανται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό 
το διακρατικό εμπόριο. Και πάλι, επί τη βάσει αυτή, εφαρμόζεται το εθνικό δίκαιο στο εν 
λόγω ζήτημα. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής πρόκειται να επικοινωνήσουν με τις ελληνικές αρχές 
προκειμένου να τους ζητήσουν το πλήρες νομικό πλαίσιο που σχετίζεται με τις Κεντρικές 
Αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την αιτιολόγηση των προαναφερθέντων περιορισμών, 
καθώς και μια ανάλυση της καταλληλότητας και της αναλογικότητας των μέτρων που 
εφαρμόζονται από τις ελληνικές αρχές. 

Η Επιτροπή θα κρατά ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ σχετικά με την πρόοδο της 
έρευνας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Συμπληρωματικά προς την προηγούμενη απάντησή της, η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει 
το ΕΚ σχετικά με τις ακόλουθες εξελίξεις, σε συνέχεια των πληροφοριών που έλαβε από τις 
ελληνικές αρχές. Στις 29 Ιουνίου 2009, οι υπηρεσίες της Επιτροπής απηύθυναν επιστολή στις 
ελληνικές αρχές και στις 7 Ιανουαρίου 2010 έλαβαν την απάντησή τους.

α) Σύντομη υπόμνηση του νομικού πλαισίου σχετικά με τις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης
Στην απάντησή τους, οι ελληνικές αρχές υπενθυμίζουν το νομικό πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσεται η θέσπιση και η λειτουργία των Κεντρικών Αγορών Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 
Διευκρινίζουν ότι η ελληνική νομοθεσία (νόμοι 3475/55, 802/78, 3190/03, 3557/07, 
προεδρικό διάταγμα 228/A/109/2-5-89 κ.ο.κ.) εκχωρεί, εντούτοις, στους αρμόδιους εν 
προκειμένω υπουργούς το δικαίωμα λήψης κοινών υπουργικών αποφάσεων για τη χορήγηση 
άδειας άσκησης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, χονδρικού εμπορίου εκτός των Κεντρικών 
Αγορών, σε ελάχιστη ακτίνα δύο χιλιομέτρων. Εντούτοις, ουδέποτε έχει ληφθεί παρόμοια 
υπουργική απόφαση. 
Οι ελληνικές αρχές επισημαίνουν ότι έχουν καθιερωθεί άλλα μέσα προμήθειας και διανομής 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών, καθώς και νωπού κρέατος, όπως τα δίκτυα διανομών 
επιχειρήσεων που ασκούν τη δραστηριότητά τους εκτός των νομών στους οποίους είναι 
εγκατεστημένες οι Κεντρικές Αγορές (Αθήνα και Θεσσαλονίκη). Εξάλλου, τρεις μεγάλες 
αλυσίδες σουπερμάρκετ έχουν δημιουργήσει κέντρα υποδοχής και εσωτερικής διανομής 
εντός των εν λόγω νομών.
Επιπλέον, τα διοικητικά δικαστήρια τα οποία έχουν επιληφθεί σχετικών αντιδικιών έκριναν 
ότι οι εθνικές διατάξεις δεν αντιβαίνουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο.
Παρά τον νόμο 3475/55, έχουν συσταθεί και λειτουργούν επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης 
νωπού κρέατος εκτός των Κεντρικών Αγορών νωπού κρέατος. Το άρθρο 35 του νόμου 
3784/2009, λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, 
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επέτρεψε στον υπουργό Οικονομίας να εγκρίνει τη συνέχιση των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων οι οποίες εξακολουθούσαν να δραστηριοποιούνται στον τομέα έως την 7η 
Αυγούστου 2009, προβαίνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε ρύθμιση του καθεστώτος τους. 
Κατά συνέπεια, οι εν λόγω επιχειρήσεις, που διατηρούν την έδρα τους σε ελάχιστη ακτίνα 
δύο χιλιομέτρων, ή και μεγαλύτερη, μπορούν πλέον να δραστηριοποιούνται ελεύθερα και 
νόμιμα εκτός των Κεντρικών Αγορών.

β) Επιδιωκόμενοι στόχοι της εθνικής νομοθεσίας
Η αρχή της εθνικής νομοθεσίας συνίσταται στην εγκεκριμένη άσκηση των δραστηριοτήτων 
χονδρικής πώλησης –επομένως και στη συγκέντρωσή τους– αποκλειστικά στο πλαίσιο των 
Κεντρικών Αγορών, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων (όπως η εξαίρεση που προβλέπεται από 
τον προαναφερθέντα νόμο του 2009 περί της χονδρικής πώλησης νωπού κρέατος) ούτως 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στον έμπορο λιανικής πώλησης, ήτοι τον τελευταίο 
παράγοντα της αλυσίδας πριν από τον καταναλωτή, να λαμβάνει άμεσα τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά τόσο με τις τιμές όσο και με την ποιότητα και την ποσότητα του 
προϊόντος. Τούτο επιτρέπει, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, τον υγιή ανταγωνισμό υπέρ 
αμφότερων των εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, αλλά και υπέρ του τελικού 
καταναλωτή.
γ) Σχετικά με τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων A2-4321 και 4322 της 23ης Ιουνίου 
2008 περί της μίσθωσης καταστημάτων στις Κεντρικές Αγορές
Οι ελληνικές αρχές διευκρινίζουν ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν ισχύουν πλέον, διότι έχουν 
αντικατασταθεί από τις διατάξεις των υπουργικών αποφάσεων A2-2186 και 2187 της 5ης 
Μαΐου 2009.

Δυνάμει των νέων διατάξεων, οι δικαιούχοι μίσθωσης καταστήματος θα πρέπει να 
παρουσιάζουν, αναλόγως του καταστήματος που επιθυμούν να μισθώσουν, κύκλο εργασιών 
μεταξύ 400.000 ευρώ και 1.600.000 ευρώ. Ωστόσο, λαμβάνονται υπόψη και άλλοι 
παράγοντες, όπως ο αριθμός των απασχολούμενων εργαζομένων, η φύση και η ποικιλία των 
προϊόντων, κ.λπ.
δ) Απόρριψη των αιτήσεων για μίσθωση καταστήματος
Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές των Κεντρικών Αγορών, η προηγούμενη μίσθωση 
καταστημάτων δεν παρέχει κανένα δικαίωμα νέας μίσθωσης διαθέσιμων προς ενοικίαση 
καταστημάτων, και, συνεπώς, δεν αποτελεί, αυτή καθαυτή, λόγο απόρριψης της αίτησης 
οιουδήποτε νέου ενδιαφερομένου.

Όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των καταστημάτων, το παρόν σημείο αναμένεται να εξετασθεί 
μεταγενέστερα και προβλέπεται επέκταση των κτιρίων, εφόσον αυτή κριθεί απαραίτητη.

ε) Απαίτηση πρόσθετων δικαιολογητικών εγγράφων

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές των Κεντρικών Αγορών, τα πρόσθετα δικαιολογητικά που 
ενδέχεται να ζητηθούν καθορίζονται βάσει απόφασης του διοικητικού συμβουλίου των 
Κεντρικών Αγορών, σύμφωνα, ωστόσο, με την κοινή υπουργική απόφαση. Η απαίτηση αυτή 
περιέρχεται πάντα σε προηγούμενη γνώση των υποψηφίων ενοικιαστών και δεν συνιστά, 
αυτή καθαυτή, πρόσκομμα ή διακριτική μεταχείριση.

στ) Απαγόρευση δραστηριοποίησης επιχειρήσεων σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων από τις 
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Κεντρικές Αγορές

Όπως διευκρινίζεται ανωτέρω, το άρθρο 35 του νόμου 3784/2009 επιτρέπει στους 
χονδρεμπόρους νωπού κρέατος, οι οποίοι είχαν ήδη προβεί στην έναρξη της δραστηριότητάς 
τους στην περιοχή μέχρι την 7η Αυγούστου 2009, να συνεχίσουν την άσκηση των 
δραστηριοτήτων τους οπουδήποτε αλλού πλην των Κεντρικών Αγορών, είτε σε ακτίνα δύο 
χιλιομέτρων από αυτές, είτε πέραν του συγκεκριμένου ορίου. 
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, ανάλογο ρυθμιστικό πλαίσιο μπορεί να διέπει και το 
χονδρικό εμπόριο φρέσκων φρούτων και λαχανικών, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Κατά συνέπεια, οι ελληνικές αρχές θεωρούν ότι ο νομοθέτης ουδόλως είχε την πρόθεση να 
περιορίσει τη χονδρική πώληση στις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, 
λαμβανομένης υπόψη της περιορισμένης καλυπτόμενης επικράτειας.
Η παρούσα κατάσταση ανησυχεί την Επιτροπή, πολλώ δε μάλλον διότι ενδέχεται να 
αποδειχθεί ότι αντιβαίνει στην αρχή της ελευθερίας εγκατάστασης και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Η Επιτροπή σκοπεύει να δώσει συνέχεια στον προβληματισμό σχετικά με την οργάνωση, τη 
λειτουργία και την πρόσβαση στις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Παρά 
ταύτα, επί του παρόντος, οι ελληνικές αρχές έχουν προβλέψει διατάξεις αναφορικά με το 
άνοιγμα των Κεντρικών Αγορών στον τομέα της χονδρικής πώλησης νωπού κρέατος. Πρέπει 
να διαπιστωθεί εάν οι Κεντρικές Αγορές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης πρόκειται να 
ανοίξουν και για τη χονδρική πώληση φρέσκων φρούτων και λαχανικών, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στην υπάρχουσα ζήτηση. Ωστόσο, προς το παρόν εξακολουθούν να 
υφίστανται περιορισμοί στην πρόσβαση στις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης 
όσον αφορά το χονδρικό εμπόριο φρέσκων φρούτων και λαχανικών, και εγείρεται το 
ερώτημα σχετικά με τη συμβατότητά τους με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Εξάλλου, κατά το παρελθόν, έχει υποβληθεί στην Επιτροπή καταγγελία σχετικά με το ίδιο 
θέμα.
Η Επιτροπή θα κρατά ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με την περαιτέρω εξέλιξη 
της παρούσας υπόθεσης.
5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010

Συμπληρωματικά προς τις προηγούμενες απαντήσεις της, η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις. 

Στο πλαίσιο των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή για το ίδιο θέμα με την 
αναφορά 1472/2008, η Επιτροπή απέστειλε, στις 24 Ιουνίου 2010, προειδοποιητική επιστολή 
στις ελληνικές αρχές. Η Επιτροπή θα τηρήσει ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με 
την απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης και την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

6. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Μαρτίου 2011. 
(ΑΝΑΘ.III)

Τον Ιούνιο του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε στην Ελληνική Δημοκρατία 
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προειδοποιητική επιστολή, στην οποία διαπιστώνει ότι το άρθρο 6 του νόμου 3475/1955 και 
τα βασιλικά διατάγματα 143/1963 και 869/1966, καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις Α2-
2186 και 2187 της 15ης Μαΐου 2009, μέσω της επιβολής περιοριστικών όρων οι οποίοι 
επηρεάζουν την πρόσβαση στις Κεντρικές Αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης όσον αφορά το 
εμπόριο νωπού κρέατος και φρέσκων γεωργικών προϊόντων από εμπόρους άλλων κρατών 
μελών, αντίκεινται στο άρθρο 49 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) και στα 
άρθρα 12 και 15, παράγραφοι 1, 2, εδάφιο α, και 3, της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1.

Στην απάντησή τους, οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα εθνικά δικαστήρια (απόφαση 
1038/2006 του Συμβουλίου της Επικρατείας, απόφαση 384/1996 του Πρωτοδικείου Πειραιά) 
έχουν εκδώσει αποφάσεις οι οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο την απαγόρευση πώλησης 
οπωροκηπευτικών εκτός των Κεντρικών Αγορών. Οι εν λόγω αποφάσεις βασίζονται στην 
αντίληψη ότι οι διοικητικές αρχές δύνανται να επιβάλλουν περιορισμούς στην ελεύθερη 
ανάπτυξη της οικονομικής ζωής της χώρας για λόγους δημόσιου συμφέροντος και προστασίας 
του κοινωνικού συνόλου. Θεωρούν ότι οι περιορισμοί οι οποίοι επιβάλλονται αποφασίζονται 
κατά τρόπο αντικειμενικό και στηρίζονται επίσης σε λόγους προστασίας του δημοσίου 
συμφέροντος όπως η διατήρηση ενιαίων τιμών, η προστασία παραγωγών και καταναλωτών, 
καθώς και η καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και της φοροδιαφυγής.

Εξάλλου, σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η εκτίμηση σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του 
δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης στηρίζεται κυρίως στις κτηριακές υποδομές. Επί του 
παρόντος, εξετάζεται σχέδιο επενδύσεων σχετικά με τις εν λόγω κτηριακές υποδομές.
Προβλέπει τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα επιτρέπουν στο 
κοινό την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων. Εξάλλου, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, αυτήν την περίοδο μελετάται ένα σχέδιο θέσπισης ηλεκτρονικών αγορών.

Τέλος, οι ελληνικές αρχές διαβεβαιώνουν ότι θα προχωρήσουν το ταχύτερο δυνατόν σε 
επανεξέταση των εφαρμοζόμενων κριτηρίων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα κριτήρια 
που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία χαρακτηρίζονται από πλήρη αντικειμενικότητα, 
διαφάνεια, αμεροληψία και αναλογικότητα.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η απάντηση των ελληνικών αρχών δεν είναι ικανοποιητική. Οι ελληνικές 
αρχές προτίθενται βεβαίως να επενδύσουν στις κτηριακές υποδομές, με σκοπό τη δημιουργία 
περισσότερων χώρων στις Κεντρικές Αγορές, και να επανεξετάσουν τα εφαρμοζόμενα κριτήρια, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια, η αμεροληψία και η 
αναλογικότητα. Ωστόσο, οι λόγοι δημόσιου συμφέροντος τους οποίους επικαλούνται οι 
ελληνικές αρχές δεν μπορούν να θεωρηθούν επαρκείς ώστε να δικαιολογούνται σημαντικοί 
περιορισμοί της ελευθερίας εγκατάστασης. Μάλιστα, ορισμένες αιτιολογήσεις, συγκεκριμένα η 
εγγύηση και διατήρηση ενιαίων τιμών, δεν είναι βάσιμες καθότι συνιστούν οικονομικούς 
λόγους, ενώ άλλοι περιορισμοί εκτιμάται ότι είναι δυσανάλογοι σε σχέση με τους 
επιδιωκόμενους στόχους (παραδείγματος χάριν, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής). Οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής σκοπεύουν, συνεπώς, να αποστείλουν αιτιολογημένη γνώμη στην 
Ελληνική Δημοκρατία στις αρχές του 2011.

                                               
1 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
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7. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Ιουλίου 2011 
(ΑΝΑΘ. IV).

Όπως διευκρινίσθηκε προηγουμένως, οι υπηρεσίες της Επιτροπής αξιολόγησαν την απάντηση 
των ελληνικών αρχών στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής ως μη ικανοποιητική.
Ως εκ τούτου απεστάλη αιτιολογημένη γνώμη στην Ελληνική Δημοκρατία, στις 17 Φεβρουαρίου 
2011.

Οι ελληνικές αρχές απέστειλαν απάντηση μέσω δύο επιστολών στα τέλη Απριλίου του 2011, στις 
οποίες εφιστούν την προσοχή των υπηρεσιών της Επιτροπής στο νόμο της 2ας Μαρτίου 2011 (L 
3919/2011) με τίτλο «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 
περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ 
στις αρχές Ιουλίου του 2011 και περιλαμβάνει γενικές αρχές για τον εν λόγω τομέα. Σε συνέχεια 
αυτού του νόμου, εξετάζεται στην Βουλή των Ελλήνων ένα σχέδιο νόμου που αφορά πιο άμεσα 
το χονδρικό εμπόριο στις κεντρικές αγορές· δύο περαιτέρω εκδόσεις του σχεδίου αυτού 
απεστάλησαν επίσης στις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Η μεταρρύθμιση έχει, συνεπώς, δρομολογηθεί στον εν λόγω τομέα και οι υπηρεσίες της 
Επιτροπής ασχολούνται με την αξιολόγηση, στο μέτρο του δυνατού, της συμβατότητας των 
προτεινόμενων νέων νομοθετικών διατάξεων με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, η 
Επιτροπή θα προχωρήσει στην λεπτομερή εξέταση της συμβατότητάς τους με το δίκαιο της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως μόλις εγκριθούν και κοινοποιηθούν τα τελικά μέτρα.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα τηρούν ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με κάθε πρόοδο στην 
εν λόγω υπόθεση.

8. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012 
(ΑΝΑΘ. V)

Στο πλαίσιο της απάντησής τους στην αιτιολογημένη γνώμη, οι ελληνικές αρχές 
κοινοποίησαν στην Επιτροπή, τον Ιούλιο του 2011, το νόμο 3982 της 17ης Ιουνίου 2011, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διατάξεων που τροποποιούν τον κανονισμό που 
εφαρμόζεται στις κεντρικές αγορές χονδρικού εμπορίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
Με το νόμο αυτό καταργείται η απαγόρευση εγκατάστασης σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων γύρω 
από τις κεντρικές αγορές και τίθεται στις εταιρίες διαχείρισης των κεντρικών αυτών αγορών η 
θέσπιση κανονισμών σχετικά με τη μίσθωση των χώρων στις κεντρικές αγορές, εφόσον 
εξασφαλιστεί η έγκριση των αρμόδιων υπουργών. 

Τον Οκτώβριο, υπεβλήθησαν στις υπηρεσίες της Επιτροπής οι κανονισμοί σχετικά με τη 
μίσθωση χώρων στις δύο αυτές κεντρικές αγορές. Οι ελληνικές αρχές όφειλαν να 
αποστείλουν συμπληρωματικές πληροφορίες στην Επιτροπή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν 
έχουν προβεί σε σχετική ενέργεια.

Μετά από εξέταση της κατάστασης, εξακολουθούν στο παρόν στάδιο να υφίστανται 
αμφιβολίες και, ως εκ τούτου, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτίθενται να συνεχίσουν την 
τρέχουσα διαδικασία επί παραβάσει. 

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής θα τηρούν ενήμερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κάθε 
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εξέλιξη της υπόθεσης που αναφέρεται στο θέμα.

9. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013 
(ΑΝΑΘ. VΙ)

Στο πλαίσιο της απάντησής τους στην αιτιολογημένη γνώμη, οι ελληνικές αρχές 
κοινοποίησαν στην Επιτροπή, τον Ιούλιο του 2011, το νόμο 3982 της 17ης Ιουνίου 2011, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, διατάξεων που τροποποιούν τον κανονισμό που 
εφαρμόζεται στις κεντρικές αγορές χονδρικού εμπορίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

Με τον νόμο 3982/2011 καταργείται, ειδικότερα, η απαγόρευση χονδρικής πώλησης  έξω από 
τις κεντρικές αγορές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και επιτρέπεται στο εξής στους 
εμπόρους να εγκαθίστανται σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων και πλέον γύρω από τις κεντρικές 
αγορές.  Με την απόφαση Α2-565 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της 4ης Μαΐου 
2012, αριθ. 1503 εγκρίθηκε ο κανονισμός σχετικά με τη μίσθωση των χώρων στις κεντρικές 
αγορές.

Όσον αφορά την πώληση έξω από τις κεντρικές αγορές, οι ελληνικές αρχές υπεγράμμισαν ότι 
εκτός από την εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων, πρέπει επίσης να χορηγείται, από 
την αρχή σχεδιασμού, άδεια εγκατάστασης (ήτοι άδεια χρησιμοποίησης των χώρων για 
συγκεκριμένη δραστηριότητα) δια λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Δεδομένου ότι έχει καταργηθεί η υποχρέωση εγκατάστασης εντός των κεντρικών αγορών και 
είναι πλέον δυνατή η εγκατάσταση εμπρός στις ίδιες αυτές κεντρικές αγορές, η Επιτροπή εκτιμά 
ότι δεν υφίσταται πλέον πραγματικός περιορισμός εγκατάστασης και ότι το πρόβλημα των 
αναφερόντων έχει επιλυθεί.  Ο δικηγόρος τους άλλωστε δεν έδωσε συνέχεια στην πριν από την 
περάτωση της εξέτασης επιστολή της Επιτροπής. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
απεφάσισε την 20ή Ιουνίου 2013 να περατώσει την εξέταση των παραπόνων των αναφερόντων.


