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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 27η 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθµ. 293/2011  
 

 Σήµερα 13/10/2011 ηµέρα Πέµπτη 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.96240/06-10-2011 
προσκλήσεως του Προέδρου κ. Καράµπελα Κωνσταντίνου, που 
κοινοποιήθηκε νόµιµα την 06/10/2011. 
 
 

Θέµα  5ο 
Παραγωγικές και επαγγελµατικές άδειες λαϊκών αγορών ∆υτικής Αττικής. 

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

 
 

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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ΘΕΜΑ 1 : Συµπλήρωση απόφασης συγκρότησης της γνωµοδοτικής 

επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2323/95 

           
    Σύµφωνα : 
         Με την αριθµ. 200/2011/14-07-2011 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Αττικής, συγκροτήθηκε,  η  γνωµοδοτική επιτροπή του άρθρου 7 
του Ν.2323/95, η οποία αποτελείται  1)από τον προϊστάµενο της Υπηρεσίας 
Εµπορίου της οικείας Ν.Α. ως πρόεδρο, 2) από έναν εκπρόσωπο α)της 
τοπικής ένωσης δήµων και κοινοτήτων β)του οικείου επιµελητηρίου γ) της 
υπηρεσίας τροχαίας δ) της αρµόδιας εφορίας αρχαιοτήτων του υπουργείου 
Πολιτισµού  ε) της υπηρεσίας Πολεοδοµίας στ) της οµοσπονδίας ή του 
συλλόγου των επαγγελµατιών Λ.Α. της οικείας Ν.Α ζ) της οµοσπονδίας ή του 
συλλόγου των παραγωγών  Λ.Α. της οικείας Ν.Α.. Έργο της είναι  να 
γνωµοδοτεί  προς το Περιφερειακό Συµβούλιο, προκειµένου για ίδρυση, 
µετακίνηση και κατάργηση  λαϊκών αγορών ύστερα από «πρόταση του 
οικείου δήµου», στην οποία καθορίζεται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της 
αγοράς καθώς και για τον ανώτατο αριθµό των αδειών που θα χορηγηθούν. 
Επειδή το έργο της ανωτέρω επιτροπής πρέπει να επικουρείται από 
γραµµατέα, εισηγούµαστε την συµπλήρωση της αριθµ. 200/2011/14-07-2011 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, και  ορίζουµε ως 
γραµµατέα της, την κα Χαλιµούρδα Αικατερίνη  µε αναπληρώτριά της την κα 
Σερδενιώτη Λαµπρινή, υπάλληλοι και οι δύο του Τµήµατος Εµπορίου και 
Τουρισµού της Π.Ε.∆.Α. 
 
ΘΕΜΑ 2: Πρόσληψη υπαλλήλου, από παραγωγό πωλητή λαϊκών 

αγορών – ΚΑΜΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ 

           
    Σύµφωνα µε την παρ.7 του  άρθρου 5 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, επιτρέπεται: 

«Η πρόσληψη υπαλλήλων από πωλητές, επαγγελµατίες και παραγωγούς, 
εφόσον προσκοµισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

1. αίτηση του πωλητή µε πλήρη στοιχεία ταυτότητας του ή των υπό 
πρόσληψη υπαλλήλων 

2. σύµβαση εργασίας µεταξύ των συµβαλλοµένων 
3. κάρτα αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου από τον ΟΑΕ∆ 
4. αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σηµειώµατος της ∆.Ο.Υ. 

κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, περί µη υποβολής φόρου εισοδήµατος 
του υπό πρόσληψη υπαλλήλου 

5. υπεύθυνη δήλωση του παραπάνω νόµου του υπό πρόσληψη 
υπαλλήλου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελµα ή 
επαγγελµατική δραστηριότητα και ότι ο ίδιος ή η σύζυγός ή τα 
προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του δεν έχουν άλλη άδεια 
επαγγελµατική ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή 
για υπαίθριο εµπόριο (πλανόδιο ή στάσιµο) 

6. κάρτα εργασίας προκειµένου για αλλοδαπούς υπαλλήλους και για 
όσο χρόνο ισχύει αυτή 

Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου, γίνεται µε απόφαση του οργάνου 
που χορήγησε την άδεια, µετά από αίτηση του πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή 
του. 
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Οι αγρεργάτες που είναι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ και απασχολούνται 
παραλλήλως ως λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές, από παραγωγούς 
αγροτικών προϊόντων, εξαιρούνται  της ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΤΕΑΜ, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3232/2004, άρθρο 7. παρ.4. Κατά την 
πρόσληψή τους, ο αδειούχος παραγωγός προσκοµίζει εκτός από τα 
ανωτέρω 2, 4, 5, 6 δικαιολογητικά  και βιβλιάριο ΟΓΑ ή βεβαίωση κύριας 
ασφάλισης του ΟΓΑ ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του ∆ελτίου Απογραφής 
του ανταποκριτού του ΟΓΑ µε την σηµείωση ¨εκκρεµεί στον ΟΓΑ», µαζί µε την 
αίτηση και υπεύθυνη δήλωσή περί αποκλειστικής απασχόλησης του 
αγρεργάτη τόσο στην καλλιέργεια των κτηµάτων όσο και στην πώληση των 
παραγόµενων προϊόντων τσις λαϊκές αγορές. 

 
    Με τις αριθµ.πρωτ.7746/06-09-2011 & 7960/14-09-2011 αιτήσεις της, η κα  
ΚΑΜΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ισιδώρου, κάτοικος Ασπροπύργου,  κάτοχος 
παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία της µεταβιβάστηκε 
από την µητέρα της Καµπόλη Αικατερίνη, σύµφωνα µε την αριθµ. 140/2011 
απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής, κατέθεσε όλα τα 
παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά και ζητεί την έγκριση πρόσληψης 
υπαλλήλου, για τον κο BEGU HAJREDIN του IBRAIM, Αλβανικής 
υπηκοότητας, κάτοχο της υπ΄αριθµ .GR4098805/ΕΚΑ 039730066, 
δεκαετούς άδειας διαµονής χρονικής διάρκειας από 30/11/2010 έως 
24/07/2020. 
Η Υπηρεσία µας, εισηγείται την έγκριση πρόσληψη του  υπαλλήλου BEGU 
HAJREDIN του IBRAIM από την κάτοχο παραγωγικής άδειας πωλητή 
λαϊκών αγορών κα ΚΑΜΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ισιδώρου, για χρονικό διάστηµα 
όσο ισχύει η άδεια διαµονής του, ήτοι µέχρι τις 24/07/2020. 
 
ΘΕΜΑ 3: Μεταβίβαση της επαγγελµατικής άδειας  πωλητή  Λαϊκών 

Αγορών του κου Κατσέλη Άγγελου του Θεοδώρου  στον σύζυγο της 

αδερφής του κο Αφορδάκο Μιχαήλ  

           
           Σύµφωνα µε το άρθρο 2, τµήµα Ε, παράγραφος 1, περίπτωση α’, 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, για τις λαϊκές αγορές, µε Απόφαση του 
Νοµαρχιακού Συµβουλίου των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων επιτρέπεται: 

«Η µεταβίβαση επαγγελµατικών αδειών σε συγγενείς του κατόχου 
«εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις κτήσης της άδειας των εδαφίων 1,2 και 
3 της παρ. Α του παρόντος άρθρου» εξ αίµατος µέχρι δευτέρου βαθµού και 
στον ή στην σύζυγο και συγγενείς εξ αγχιστείας µέχρι δεύτερου βαθµού, 
έπειτα από αίτηση του κατόχου της άδειας και µε την προϋπόθεση ότι είναι 
αδειούχος επί ένα (1) τουλάχιστον έτος.»               
    Με την αριθµ.πρωτ.7100/08-08-2011 αίτησή του, ο κος ΚΑΤΣΕΛΗΣ 
ΑΓΓΕΛΟΣ  του Θεοδώρου, κάτοικος Ελευσίνας, ζητεί να µεταβιβαστεί η 
υπ΄αριθµ. Κ103/1134/99 επαγγελµατική του άδεια (κατηγορία πωλούµενων 
ειδών – α.α οπωρολαχανικά-αυγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό-
κοµµένα άνθη), την οποία κατέχει από το 1999, στον σύζυγο της αδερφής 
του κο ΑΦΟΡ∆ΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου, κάτοικο Μάνδρας.  Ο κος 
Αφορδάκος Μιχαήλ µε την αριθµ.πρωτ. 7099/08-08-2011 αίτησή  του, 
κατέθεσε στην Υπηρεσία  όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, σύµφωνα µε 
το Π.∆. 51/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Π.∆. 116/08  και την 
ΚΥΑ Κ1-164/2011. 

ΑΔΑ: 45Ο07Λ7-ΞΙΓ



 5 

Η Υπηρεσία, εισηγείται την µεταβίβαση της υπ΄αριθµ. Κ103/1134/99 
επαγγελµατικής άδειας του κου  ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΓΓΕΛΟΥ στον σύζυγο της 
αδερφής του κο ΑΦΟΡ∆ΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου.  

 
 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής 

µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του 

αποφασίζει οµόφωνα 

 

Α) Τη συµπλήρωση της µε αριθµ. 200/2011/14-7-2011 απόφασης του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής και τον ορισµό ως γραµµατέα της 
γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.2323/95 την κα Χαλιµούρδα 
Αικατερίνη µε αναπληρώτριά της την κα Σερδενιώτη Λαµπρινή, υπάλληλοι 
του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής. 

Β) Την έγκριση πρόσληψης του υπαλλήλου BEGU HAJREDIN του 
IBRAIM από την κάτοχο παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών κα 
ΚΑΜΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ του Ισιδώρου, για χρονικό διάστηµα όσο ισχύει η άδεια 
διαµονής του, ήτοι µέχρι τις 24/07/2020. 

Γ) Τη µεταβίβαση της επαγγελµατικής άδειας (κατηγορία πωλούµενων 
ειδών – α.α. οπωρολαχανικά – αυγά σφραγισµένα µε τον διακριτικό αριθµό 
– κοµµένα άνθη) του κου ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΓΓΕΛΟΥ του Θεοδώρου κατοίκου 
Ελευσίνας στο σύζυγο της αδερφής του κο ΑΦΟΡ∆ΑΚΟ ΜΙΧΑΗΛ του 
Γεωργίου κάτοικο Μάνδρας. 

 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.               Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ        

 

ΑΔΑ: 45Ο07Λ7-ΞΙΓ


