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                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 
∆/νση ∆ιοίκησης 
Τµήµα Συλλογικών Οργάνων 
Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής 

Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17   
Ταχ.κωδ. :117 43 Αθήνα  
Τηλ :  213 2063532, 213 2063775 
 
Συνεδρίαση 22η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 227/2011  
 

 Σήµερα 31/08/2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 συνήλθαν σε 
τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και 
Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. οικ.78334/24-08-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 24/08/2011. 
 

Θέµα  5ο 
Παραγωγικές και επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών Περιφερειακής 
Ενότητας ∆υτικής Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κος Σγουρός Ιωάννης. 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Παπαδηµητρίου – Τσάτσου Άννα, 
Μανιάτης Κων/νος, Παπαντωνίου Κων/νος, Καρακλιούµη Μαρία, Χρήστου 
Στέφανος, Κατσικάρης ∆ηµήτριος, ∆ήµου Σταυρούλα. 
 
Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Καράµπελας Κωνσταντίνος 
Η Γραµµατέας του Π.Σ. κ. Πιπιλή Αικατερίνη 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Παναγιώτης,  Αδαµόπουλος Κων/νος,  
Αθανασιάδης Λεωνίδας, Αθανασίου Αθανάσιος,  Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Αλεβίζος Περικλής, Αµανατίδης Νικόλαος, Αναγνωστοπούλου Μαργαρίτα, 
Αναγνώστου Αικατερίνη, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αξαρλής Ιωάννης, 
Αρσένης Γεώργιος, Αυγερινός Αθανάσιος, Αφεντούλη ∆έσποινα, Βαρεµένος 
Γεώργιος,  Βασιλάκης Μιχαήλ, Βασιλάκου Λιλίκα, Βιδάλη Μαρία, Βουδούρης 
Παναγιώτης,  Βουράκης Μιχαήλ-Άγγελος, Βούτσης Νικόλαος, Γάκης 
Αντώνιος, Γαλανός Νικόλαος, Γιαννακάκης Αντώνιος, Γιαννακάκος 
Βασίλειος, Γιαννικάκης Θεµιστοκλής, Γιοµπαζολιάς Γεράσιµος, Γκούµας 
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Ιωάννης, Γούδης Χρήστος,  ∆αµάσκος Χαράλαµπος, ∆ηµαράς Γεώργιος, 
∆ηµόπουλος Ιωάννης, Επιτροπάκης Εµµανουήλ, Ερµίδου Γεωργία,  
Ζαννιάς Αναστάσιος, Ζαφειρίου Ελένη, Ζερβάκη Ηρώ, Καληώρας 
Αθανάσιος, Καµµένος Γεώργιος, Κανελλάκης Κων/νος, Καπάταης Χρήστος, 
Καραθάνος Χαράλαµπος, Καραΐνδρου Θάλεια, Καραµανλή Άννα, Καψής 
Κων/νος, Κικίλιας Βασίλειος, Κόκκαλης Βασίλειος, Κοκκινόπουλος 
Ιπποκράτης, Κολοβού Ελένη, Κουρή - Συµβουλάκη Στυλιανή, Κυπραίος 
∆ηµήτριος, Κωνσταντάκου Μερόπη, Λιόσης Άγγελος, Λούσκος Παναγιώτης, 
Λυµπέρη Ελένη - Κων/να, Μαΐστρος Παναγιώτης, Μανιάτης Καλλικράτης, 
Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαντσιώκα Αλεξάνδρα, Μανώλης Ιωάννης,  
Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαριδάκης Στυλιανός, Μαρούγκα Ασπασία, 
Μαρούλη Μαρία - Χρυσούλα, Ματαράγκας Γεώργιος, Μεθυµάκη Άννα,  
Μηταράκης Παναγιώτης, Μπαρούτας ∆ηµοσθένης, Μπενέτος Ιωάννης, 
Παναγούλης Ευστάθιος, Παφίλης Αθανάσιος, Πολυζωγόπουλος Ανδρέας, 
Προµπονάς Ιάκωβος, Σαµόλης Αλέξανδρος, Σµέρος Γεώργιος, Σπονδυλίδης 
Αθανάσιος, Σπυρίδων Σπυρίδων, Τσιρίδης Γεώργιος, Τσουκαλάς 
∆ηµήτριος, Φλούδα Γεωργία, Φουντάς Γεώργιος, Χάγιος Άγγελος,  Χολέβα 
Μαρία. 
 
Απόντες: 
Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κισκήρα Χρυσάνθη. 
 
Τα µέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αδαµοπούλου Μαρίνα, Βαρελάς ∆ηµήτριος, Βλάχος Ιωάννης, Γεωργιάδης 
Σπυρίδων – Άδωνις, ∆ηµαράς Ιωάννης, ∆ιάκος Κων/νος, Ζαφειρόπουλος 
Γρηγόριος, Ηλίας Ιωάννης, Καστρινάκης Γεώργιος, Κουρούσης Χρήστος, 
Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπάστας Κων/νος, Μπένος Ηλίας, Ροκοφύλλου Άννα, 
Ψαριανός Γρηγόριος. 
 
 
Χρέη υπηρεσιακής γραµµατέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας 
Αττικής κ. Πάνθη ∆ούκα. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής κ. Κων/νος Καράµπελας δίνει το λόγο στην 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Σ. ∆ήµου, η οποία ενηµερώνει τα µέλη του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής για τα εξής: 

 
Σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Π.∆. 51/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε 

µε το Π.∆. 116/2008 (ΦΕΚ Α΄179/28-08-08 ) και την ΚΥΑ Κ1-164/2011, του 
Ν. 3377/19-08-2005, µε το  οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 7 του Ν. 
2323/95, του Ν. 3852/10 άρθρα 94, παρ.6 περ. 32 και 283 παρ.3 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Καλλικράτης», του Π.∆. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 230/Α/27-12-10) 
«Οργανισµός Περιφέρειας Αττικής», και  την αριθµ.61/74894/30-12-2010 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, αρµόδιο για θέµατα παραγωγικών και επαγγελµατικών 
αδειών είναι το Περιφερειακό Συµβούλιο. 
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Α. Αναθεώρηση επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρου 2 παράγραφος Α,  του Π.∆. 51/2006, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µε το Π.∆. 116/2008 και την ΚΥΑ Κ1-
164/2011 «Οι επαγγελµατικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών, θεωρούνται 
κάθε τρία (3) έτη, µε πράξεις των οικείων υπηρεσιών των Οργανισµών 
Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα για τις 
λαϊκές αγορές της περιφέρειας των Ν. Α. Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης 
και των οικείων Νοµαρχιακών Συµβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών 
Ν.Α. της χώρας. 

Η θεώρηση πραγµατοποιείται αυθηµερόν ατελώς, από τις Υπηρεσίες των 
Οργανισµών Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, κατά 
περίπτωση ή από τις αρµόδιες σε θέµατα λαϊκών αγορών Υπηρεσίες των 
λοιπών Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. 

Με αποφάσεις των ανωτέρω υπηρεσιών καθορίζονται, ο τόπος και ο 
τρόπος υποβολής (αυτοπρόσωπη ή δια µέσου αντιπροσώπου) και η 
προθεσµία θεώρησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα πέντε 
(15) ηµερών και µεγαλύτερη του ενός (1) µηνός. Οι αποφάσεις αυτές 
τοιχοκολλούνται στα καταστήµατα των ανωτέρω φορέων, δηµοσιεύονται σε 
δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες ή σε δύο ηµερήσιες τοπικές 
εφηµερίδες αντίστοιχα και κοινοποιούνται µε απόδειξη στις Οµοσπονδίες και 
τους Συλλόγους των Επαγγελµατιών πωλητών.» 

              Σε περίπτωση µη θεώρησης της επαγγελµατικής άδειας, µε υπαιτιότητα 
του αδειούχου, εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την εκπνοή της 
καθορισµένης προθεσµίας, η άδεια ανακαλείται προσωρινά, µε αποφάσεις 
των ∆.Σ. των Ο.Λ.Α.Α.Π. και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές 
της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και του 
οικείου Νοµαρχιακού Συµβουλίου για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της 
Χώρας.  
      Εάν κατά την διάρκεια της προσωρινής ανάκλησης του ενός (1) µηνός, ο  
ενδιαφερόµενος προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η άδεια 
θεωρείται και τίθεται εκ νέου σε ισχύ, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. 
       Εάν παρέλθει και η προθεσµία της προσωρινής ανάκλησης, χωρίς ο 
ενδιαφερόµενος να προσκοµίσει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η άδεια 
χορηγείται για εναποµείναν χρονικό διάστηµα της συµπλήρωσης των έξι (6) 
µηνών από την εκπνοή της καθορισµένης αρχικής προθεσµίας θεώρησης. 
 
      Η άδεια ανακαλείται οριστικά µε αποφάσεις των φορέων του 
παρόντος εδαφίου και δεν επιτρέπεται η θεώρησή της, µετά την 
πάροδο έξι (6) µηνών από την εκπνοή της καθορισµένης  προθεσµίας. 
 
 Η Υπηρεσία µας σε συνέχεια της  αριθµ. 54/2010 απόφασης Νοµαρχιακού 
Συµβουλίου της Ν.Α.∆.Α. «Λήψη απόφασης για την αναθεώρηση 
επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών»  εξέδωσε την αριθµ. 
πρωτ. 2174/12-07-2010 απόφαση Αντινοµάρχη Ν.Α.∆.Α. «Αναθεώρηση 
επαγγελµατικών αδειών πωλητών Λ.Α. αρµοδιότητας Ν,Α,∆,Α,»  µε 
προθεσµία κατάθεσης δικαιολογητικών έως τις 15/09/2010.  
Με τις αριθµ. πρωτ. οικ.5035/2010 και 5159/2010 αποφάσεις Αντινοµάρχη 
Ν.Α.∆.Α.,  η προθεσµία  κατάθεσης δικαιολογητικών για την αναθεώρηση των 
επαγγελµατικών αδειών, παρατάθηκε µέχρι και τις 22/10/2010. 
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Ενώ είχαν συµπληρωθεί έξι (6) µήνες από την εκπνοή της προθεσµίας 
θεώρησης,  (22/04/2011),  µε την αριθµ.πρωτ. 3378/10-05-2011 αίτησή του, ο 
κος Παναγιωτόπουλος Γιώργος του Κωνσταντίνου, κατέθεσε στην Υπηρεσία 
µας, εκπρόθεσµη  αίτηση για αναθεώρηση της υπ’ αριθµ. 959/95 
επαγγελµατικής του άδειας, καταθέτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Και την αριθµ. πρωτ. 3484/13-05-2011 αίτησή του, (∆ΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 9 ΛΕΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ) και δεν του 
επέτρεψε να καταθέσει εµπρόθεσµα την αίτησή του για αναθεώρηση. 
 
Με την αριθµ. πρωτ. οικ.42288/35902-06-2011 γνωµοδότηση του, ο Νοµικός 
Σύµβουλος  της Υπηρεσίας µας αναφέρει τα εξής : « Όπως προκύπτει από 
τα σχετικά έγγραφα που τέθηκαν υπόψη µου, η αίτηση του ενδιαφεροµένου 
Γεώργιου Παναγιωτόπουλου, κατατέθηκε στην υπηρεσία µας την 10η-05-
2011, ήτοι εκπρόθεσµα δεδοµένου ότι η σχετική καταληκτική ηµεροµηνία 
ήταν η 22α-4-2011 (Μ. Παρασκευή), άλλως  η 26η-04-2011 (η επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα). 

Επί της αιτήσεως δεν προβάλλεται κανένας λόγος ανωτέρας βίας, ήτοι 
κάποιο αιφνίδιο και απρόβλεπτο περιστατικό που εµφανίστηκε κατά τη λήξη 
της προθεσµίας και εµπόδισε τον αιτούντα να προσκοµίσει εγκαίρως τη 
σχετική αίτησή του. 

Ακόµη και αυτή η προσκόµιση (∆ΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 7 ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ) του αιτούντος γίνεται 
µετά την υποβολή της αιτήσεως, φέρει ηµεροµηνία 15-03-2011, ήτοι έναν και 
πλέον µήνα πριν από την λήξη της προθεσµίας και δεν αιτιολογεί τους 
λόγους της µη έγκαιρης προσκόµισης της αιτήσεως, η οποία άλλωστε θα 
µπορούσε να υποβληθεί και διά αντιπροσώπου. 

Επίσης και τα υποβληθέντα πιστοποιητικά φέρουν ηµεροµηνία µετά τη 
λήξη της προθεσµίας υποβολής της αιτήσεως και εποµένως 
συγκεντρώθηκαν ύστερα από αυτήν, γεγονός που δεν υποστηρίζει το 
εµπρόθεσµο του σχετικού αιτήµατος. 

Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ ότι αιτιολογείται πλήρως η 
υποβληθείσα εισήγηση της υπηρεσίας.» 
 
Η Υπηρεσία δεν εισηγείται την αναθεώρηση της επαγγελµατικής άδειας του 
κου Παναγιωτόπουλου 
 
Β. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ 
Α∆ΕΙΕΣ ΠΩΛΗΤΩΝ Λ.Α. 

 
Η Υπηρεσία µας, έχει δεχθεί τέσσερις  (4) αιτήσεις για διαγραφή 

ηµερών από επαγγελµατικές και παραγωγικές άδειες  πωλητών 
λαϊκών αγορών,  ως ακολούθως: 

 
1. Με την αριθµ.πρωτ.4255/06-06-2011 αίτησή του, ο κος  ΚΑΝΞΙ∆ΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ του Αναστασίου, κάτοικος Καλλιθέας, κάτοχος της υπ΄αριθµ. 
Κ138/1556/156/06 επαγγελµατικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, ζητά την 
διαγραφή της λαϊκής αγοράς του Ζεφυρίου κάθε Τρίτη. 
Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή  της λαϊκής αγοράς του  Ζεφυρίου 
κάθε Τρίτη από την επαγγελµατική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του 
ανωτέρω.  
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2. Με την αριθµ.πρωτ.4991/15-06-2011 αίτησή του, ο κος  
ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αλεξάνδρου, κάτοικος Καλλιθέας 
Θηβών,   κάτοχος  παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, 
χορηγηθείσας από την Υπηρεσία µας το 1982, ζητά την διαγραφή της  
λαϊκής αγοράς των Μεγάρων κάθε Τρίτη. 
Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή  της  λαϊκής αγοράς των Μεγάρων 
κάθε Τρίτη από την παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του 
ανωτέρω.  
 
3. Με την αριθµ.πρωτ.5170/20-06-2011 αίτησή του, ο κος  ΛΑΣΠΙΤΗΣ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του Γεωργίου, κάτοικος Ελευσίνας,   κάτοχος  παραγωγικής 
άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, χορηγηθείσας από την Υπηρεσία µας το 
1989, ζητά την διαγραφή της  λαϊκής αγοράς του Ασπροπύργου  κάθε 
Τετάρτη. 
Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή  της  λαϊκής αγοράς του 
Ασπροπύργου  κάθε Τετάρτη από την παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών 
αγορών του ανωτέρω.  
 
4. Με την αριθµ.πρωτ.4996/15-06-2011 αίτησή του, ο κος  
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου, κάτοικος Κορίνθου, 
κάτοχος  παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, χορηγηθείσας από 
την Υπηρεσία µας το 1995, ζητά την διαγραφή της λαϊκής του Ασπροπύργου  
κάθε Τετάρτη. 
Η Υπηρεσία εισηγείται την διαγραφή  της λαϊκής του Ασπροπύργου  κάθε 
Τετάρτη από την παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του ανωτέρω.  
 
 
Γ.Ανάκληση παραγωγικής άδειας πωλητού  Λαϊκών Αγορών κας 
ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΡΕΝΑΣ του Βασιλείου 
           
               Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3377/19-08-2005, µε το  
οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 7 του Ν. 2323/95 και το άρθρο 3 του  Π.∆. 
51/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 116/2008 (ΦΕΚ Α΄179/28-08-
08 ) και την ΚΥΑ Κ1-164/2011: «Η άδεια παραγωγού ισχύει για τις λαϊκές 
αγορές όλης της χώρας και χορηγείται : α) µε απόφαση του ∆.Σ. του 
Οργανισµού  Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά ή Θεσσαλονίκης ή από τις 
Υπηρεσίες του Οργανισµού, έπειτα από εξουσιοδότηση του ∆.Σ. κατά 
περίπτωση, όταν ο παραγωγός κατοικεί ή διαµένει µονίµως στα διοικητικά 
όρια των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς  ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και β) µε 
απόφαση του οικείου Νοµαρχιακού Συµβουλίου ή από τις Υπηρεσίες µε 
αρµοδιότητα σε θέµατα λαϊκών αγορών για τις υπόλοιπες Ν.Α της χώρας, 
έπειτα από εξουσιοδότηση του οικείου Ν.Σ., όταν ο παραγωγός κατοικεί ή 
διαµένει µονίµως στα διοικητικά όρια των υπολοίπων Ν.Α.».     
 Με την αριθµ.πρωτ.5205/21-06-2011 αίτησή της, η κα ΒΑΣΑΛΑΚΗ  ΡΕΝΑ  
του Βασιλείου, κάτοικος Ελευσίνας, ζητά την ανάκληση της παραγωγικής 
της άδειας η οποία της είχε χορηγηθεί από την Υπηρεσία µας σύµφωνα µε 
την αριθµ.165/29-11-2006 απόφαση Ν.Σ. ∆υτικής Αττικής. 
Η Υπηρεσία µας εισηγείται την ανάκληση της παραγωγικής άδειας της κας 
Βασαλάκη Ρένας.  
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∆. Συµπλήρωση πωλούµενων προϊόντων σε άδεια επαγγελµατία 
πωλητή  Λαϊκών Αγορών κας Σοχοτέ Γαρυφαλλιάς του Μοχιντερ  
           

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, τµήµα ∆, παράγραφος 2, περίπτωση β’ του 
Π.∆. 51/13-3-06 (ΦΕΚ τ.Α’ 53/13-3-2006) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 
Π.∆. 116/2008 ΦΕΚ Α΄179/28-08-08 και την ΚΥΑ Κ1-164/2011, για τις λαϊκές 
αγορές, µε Απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων επιτρέπεται: 
α) «η πώληση ειδών περισσοτέρων κατηγοριών» 
β)«να τροποποιεί ή να συµπληρώνει την χορηγηθείσα άδεια ως προς τα 
πώληση είδη, τα οποία µπορεί να ανήκουν σε περισσότερες κατηγορίες». 
 
    Με την αριθµπρωτ. 6013/24-11-2010 αίτησή της  η κα  ΣΟΧΟΤΕ 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ  του Μοχιντερ, κάτοικος Φυλής, κάτοχος της υπ΄αριθµ. 
Σ34/3691/34/2001  επαγγελµατικής άδειας, χορηγηθείσας από την Υπηρεσία 
µας,  ζητεί την συµπλήρωση της επαγγελµατικής της άδειας ως προς τα 
πωλούµενα είδη και εκτός από  «είδη ένδυσης-νεωτερισµούς-φο µπιζού-
λευκών ειδών -ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης-δερµάτινων ειδών(τσάντες-
ζώνες-πορτοφόλια», επιθυµεί να πουλάει και «είδη παντοπωλείου µη 
εδώδιµα και χαρτί ατοµικής ή οικιακής φροντίδας» 
Η Υπηρεσία, εισηγείται την συµπλήρωση της επαγγελµατικής άδειας της κας 
Σοχοτέ, ως προς τα πωλούµενα είδη. 
 
Ε.Αλλαγή κατηγορίας πωλούµενων προϊόντων από  επαγγελµατίες 
πωλητές  Λαϊκών Αγορών  
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, τµήµα ∆, παράγραφος 2, περίπτωση γ’ του 
Π.∆. 51/13-3-06 (ΦΕΚ τ.Α’ 53/13-3-2006) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 
Π.∆. 116/2008 ΦΕΚ Α΄179/28-08-08 και την ΚΥΑ Κ1-164/2011, για τις λαϊκές 
αγορές, µε Απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων επιτρέπεται: 
«Η αλλαγή της κατηγορίας της χορηγηθείσας άδειας ως προς τα πωλούµενα 
είδη, υπό την προϋπόθεση ότι το 90% των χορηγηθεισών αδειών θα 
εξακολουθούν να έχουν ως αντικείµενο την πώληση προϊόντων γης (στα 
οποία περιλαµβάνονται και τα άνθη) αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας 
 

Η Υπηρεσία µας, έχει δεχθεί δύο (2) αιτήσεις για αλλαγή κατηγορίας 
πωλούµενων προϊόντων από επαγγελµατικές άδειες πωλητών λαϊκών 
αγορών,  ως ακολούθως: 
 
1. Με την αριθµπρωτ. 2491/06-04-2011 αίτησή του ο κος  ΣΑΣΣΑΡΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ∆ηµοσθένη , κάτοικος  Άνω Λιοσίων, κάτοχος της 
υπ΄αριθµ. Σ54/4876/9276/09  επαγγελµατικής άδειας, χορηγηθείσας από την 
Υπηρεσία µας,  ζητεί την αλλαγή της κατηγορίας της ως προς τα πωλούµενα 
είδη και από «νωπά αλιευτικά προϊόντα»  επιθυµεί να πουλάει   
«οπωρολαχανικά-αυγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό του 
παραγωγού-κοµµένα άνθη». 
Η Υπηρεσία, εισηγείται την αλλαγή της κατηγορίας της ως προς τα 
πωλούµενα είδη, της επαγγελµατικής άδειας, του κου Σάσσαρη. 
 
2. Με την αριθµπρωτ. 1069/16-02-2011 αίτησή της  η κα  ΚΑΤΣΙΚΑ∆Η 
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του Γεωργίου,  κάτοικος Νίκαιας, κάτοχος της υπ΄αριθµ. 
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Κ30/1759/13-04-1993  επαγγελµατικής άδειας, χορηγηθείσας από την 
Υπηρεσία µας,  ζητεί την αλλαγή της κατηγορίας της ως προς τα πωλούµενα 
είδη και από «είδη ένδυσης-νεωτερισµούς-φο µπιζού-ψιλικά καθώς και είδη 
υπόδησης-δερµάτινων ειδών(τσάντες-ζώνες-πορτοφόλια)»  επιθυµεί να 
πουλάει   «είδη υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, εκκλησιαστικών ειδών 
καθώς και ειδών παντοπωλείου (µη εδώδιµα)». 
Η Υπηρεσία, εισηγείται την αλλαγή της κατηγορίας της ως προς τα 
πωλούµενα είδη, της επαγγελµατικής άδειας, της κας Κατσικάδη. 

 

 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 
αποφασίζει  

οµόφωνα (ως προς το πρώτο σκέλος) 
και κατά πλειοψηφία (ως προς τα σκέλη 2-5) 

 
1) Την αναβολή λήψης απόφασης σχετικά µε την αναθεώρηση ή µη της 
επαγγελµατικής άδειας του κ. Παναγιωτόπουλου Γιώργου του Κωνσταντίνου, 
προκειµένου να επανεξετασθεί  από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
2) Τη διαγραφή: 
    (α) της λαϊκής αγοράς του Ζεφυρίου κάθε Τρίτη από την επαγγελµατική 
άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΚΑΝΞΙ∆Η ΠΕΤΡΟΥ του Αναστασίου, 
κατοίκου Καλλιθέας. 
    (β)  της  λαϊκής αγοράς των Μεγάρων κάθε Τρίτη από την παραγωγική 
άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΚΟΥΡΟΥΜΠΕΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
Αλεξάνδρου, κατοίκου Καλλιθέας Θηβών. 
   (γ) της  λαϊκής αγοράς του Ασπροπύργου κάθε Τετάρτη από την 
παραγωγική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΛΑΣΠΙΤΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
του Γεωργίου, κατοίκου Ελευσίνας. 
   (δ)  της λαϊκής του Ασπροπύργου κάθε Τετάρτη από την παραγωγική 
άδεια πωλητή λαϊκών αγορών του κ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του 
Κωνσταντίνου, κατοίκου Κορίνθου. 
 
3)  Την ανάκληση της παραγωγικής άδειας της κ. ΒΑΣΑΛΑΚΗ  ΡΕΝΑΣ  του 
Βασιλείου, κατοίκου Ελευσίνας. 
 

4) Τη συµπλήρωση της επαγγελµατικής άδειας της κ. ΣΟΧΟΤΕ 
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑΣ του Μοχιντερ, κατοίκου Φυλής, ως προς τα πωλούµενα 
είδη, εκτός από  «είδη ένδυσης-νεωτερισµούς-φο µπιζού-λευκών ειδών -
ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης-δερµάτινων ειδών (τσάντες-ζώνες-
πορτοφόλια)» επιθυµεί να πουλάει και «είδη παντοπωλείου µη εδώδιµα και 
χαρτί ατοµικής ή οικιακής φροντίδας». 
 
5)  Την αλλαγή της κατηγορίας ως προς τα πωλούµενα είδη: 
      (α) της επαγγελµατικής άδειας του κ. ΣΑΣΣΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του 
∆ηµοσθένη, κατοίκου Άνω Λιοσίων, από «νωπά αλιευτικά προϊόντα»  σε   
«οπωρολαχανικά-αυγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό του 
παραγωγού-κοµµένα άνθη» 
      (β) της επαγγελµατικής άδειας της κ. ΚΑΤΣΙΚΑ∆Η ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΣ του 
Γεωργίου,  κατοίκου Νίκαιας, από «είδη ένδυσης-νεωτερισµούς-φο µπιζού-
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ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης-δερµάτινων ειδών (τσάντες-ζώνες-
πορτοφόλια)» σε «είδη υαλοπωλείου, πλαστικών µε το µέτρο, 
εκκλησιαστικών ειδών καθώς και ειδών παντοπωλείου (µη εδώδιµα)». 
 

Λευκό ως προς τα σκέλη 2-5 δήλωσε ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. 

∆ηµαράς Γεώργιος.  

 
 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 
 
 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΠΙΠΙΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
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