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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 53
13 Μαρτίου 2006

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 51
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
των Λαϊκών Αγορών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145),
όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
4 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), και ιδίως την παρ. 12 του
άρθρου αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040/24.2.2006 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης
Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Παπαθανασίου» (Β΄ 249).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τις υπ’ αριθμ. Δ 1/13.1.2006 και Δ 19/30.1.2006 γνωμο−
δοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
Άδειες: δικαιούχοι − πινακίδες
1. Άδειες πωλητών λαϊκών αγορών δικαιούνται φυσικά
πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, που είναι επαγγελ−
ματίες πωλητές λαϊκών αγορών ή παραγωγοί πωλητές
λαϊκών αγορών και έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την
ιθαγένεια άλλου Κράτους μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομο−
γενείς βορειοηπειρώτες ή ομογενείς παλιννοστούντες
από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή την περιοχή του Πόντου.
2. Η ηλικία των δικαιούχων αδειών καθορίζεται από
20 μέχρι 65 ετών.
Οι άνδρες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
3. Καθιερώνονται δύο τύποι άδειας:
Α. Ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−
ΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», η οποία έχει σχήμα ορ−
θογωνίου παραλληλογράμμου ύψους 0, 11 μ. και πλάτους
0, 08 μ., χρώμα γαλάζιο και φέρει τα εξής στοιχεία:

α.α) Τον φορέα που εκδίδει την άδεια, τον αριθμό
μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σήμανση και την ημε−
ρομηνία έκδοσης της άδειας.
β.β) Τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
γ.γ) Την κατηγορία της επαγγελματικής άδειας.
δ.δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμό−
δια Δ.Ο.Υ. του κατόχου.
ε.ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου
του κατόχου.
στ.στ) Τις λαϊκές αγορές και την ημέρα της εβδομά−
δας που παρέχεται στον κάτοχο της άδειας το δικαίωμα
πώλησης. Στην άδεια περιλαμβάνονται μεταγενέστερες
μεταβολές στοιχείων που αναφέρονται στην περίπτωση
αυτή.
ζ.ζ) Φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη από το
φορέα που εκδίδει την άδεια.
Β. Ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», η οποία έχει σχήμα ορθο−
γωνίου παραλληλογράμμου ύψους 0, 14 μ. και πλάτους
0, 20 μ., χρώμα πράσινο και φέρει τα εξής στοιχεία:
α.α) Τον φορέα που εκδίδει την άδεια και την ημερο−
μηνία έκδοσης και ανανέωσης της άδειας.
β.β) Τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
γ.γ) Τον αριθμό μητρώου πωλητή με ηλεκτρονική σή−
μανση.
δ.δ) Τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την αρμό−
δια Δ.O.Y. του κατόχου.
ε.ε) Τον ασφαλιστικό φορέα και τον αριθμό μητρώου
του κατόχου.
στ.στ) Τις λαϊκές αγορές και την ημέρα της εβδομάδας
που παρέχεται στον κάτοχο της άδειας το δικαίωμα
πώλησης, καθώς και κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των
στοιχείων αυτών.
ζ.ζ) Φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη από το
φορέα που εκδίδει την άδεια.
η.η) Τα παραγόμενα είδη και τις συνολικές ποσότητες
αυτών που πρόκειται να διατεθούν κατά το χρονικό
διάστημα για το οποίο η άδεια ισχύει.
θ.θ) Τις προσκομιζόμενες προς διάθεση ποσότητες
προϊόντων κάθε συγκεκριμένη ημέρα λειτουργίας της
λαϊκής. Για το σκοπό αυτό φέρει τον αναγκαίο αριθμό
φύλλων και είναι δυνατή η προσθήκη νέων.
4. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Καθιερώνεται για τους κατόχους αδειών η υποχρε−
ωτική ανάρτηση μεταλλικής πινακίδας (διαστάσεων

556

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

0,25μ.Χ0,30μ.) σε εμφανές μέρος του σημείου πώλησης
(πάγκου). Στην πινακίδα αναγράφονται με ευδιάκριτα
στοιχεία τα εξής:
1) το ονοματεπώνυμο
2) η ιδιότητά του κατόχου αυτής (επαγγελματίας−πα−
ραγωγός).
3) ο αριθμός μητρώου πωλητή
4) η περιοχή παραγωγής των προϊόντων από τους
κατόχους αδειών παραγωγού.
5) Η πινακίδα των πωλητών προϊόντων βιολογικής γε−
ωργίας έχει ως διακριτικό το ανοικτό πράσινο χρώμα.
ΑΡΘΡΟ 2
Επαγγελματικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών:
Α). Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται μία μόνο άδεια
επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (επαγγελματική
άδεια).
1. Η επαγγελματική άδεια χορηγείται για την άσκηση
βιοποριστικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 7 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), όπως αυτό αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202).
2. Δικαιούχοι είναι τα πρόσωπα της παρ.6 του άρθρου
7 του ιδίου νόμου. Απαγορεύεται οι δικαιούχοι κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την απόκτηση
επαγγελματικής άδειας να ασκούν άλλη επαγγελματική
δραστηριότητα.
3. Απαγορεύεται οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας
να αποκτούν εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη επαγ−
γελματική δραστηριότητα.
4. Η επαγγελματική άδεια δεν έχει ημερομηνία λή−
ξης.
Β) Διαδικασία χορήγησης αδειών
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση άδειας επαγγελ−
ματία πωλητή λαϊκών αγορών, τηρούν τη διαδικασία που
ορίζεται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 7
του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), υποβάλλουν δε
τις αιτήσεις τους μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται
με την οικεία προκήρυξη, στην τριμελή επιτροπή την
οποία συγκροτεί με απόφασή του, για μεν τις Λαϊκές
αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Ανάπτυξης, για δε τις
λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας ο αρμόδιος
Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας.
Γ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν
να υποβάλουν:
α) στοιχεία αποδεικτικά της ιδιότητας που επικαλού−
νται στην αίτησή τους και ειδικότερα:
1) Οι άνεργοι κάρτα ανεργίας
2) Οι υπάλληλοι πωλητών λαϊκών αγορών πιστοποι−
ητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που να αποδεικνύει
τουλάχιστον τριετή εργασία στη θέση υπαλλήλου πω−
λητή λαϊκών αγορών.
3) Οι πλανόδιοι έμποροι πιστοποιητικό ασφαλιστικής
ενημερότητας και αντίγραφο νόμιμα εκδοθείσας άδειας
άσκησης υπαίθριου εμπορίου.
4) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι
γονείς με τρία παιδιά, πιστοποιητικό οικογενειακής κα−
τάστασης
5) Οι ανάπηροι πιστοποιητικό αναπηρίας.
6) Τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή οι γονείς ατόμων
με ειδικές ανάγκες (νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές

αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης), πιστο−
ποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.
7) Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς πα−
λιννοστούντες που προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.
και τον Πόντο αντίγραφο επικυρωμένο του ειδικού δελ−
τίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
β) Αποδεικτικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώ−
σεων (πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α) ή νόμιμης
απαλλαγής.
γ) αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και των αντίστοι−
χων εκκαθαριστικών σημειωμάτων της Δ.Ο.Υ. για τα εισο−
δήματα της τελευταίας τριετίας του/της ενδιαφερομένου/
ης, του/της συζύγου και των προστατευόμενων μελών ή
υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί
μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου να απο−
κτήσει την άδεια ότι δεν ασκεί άλλη επαγγελματική
δραστηριότητα.
Δ). Κατηγορίες επαγγελματικών αδειών −Πωλούμενα
είδη:
1. Οι επαγγελματικές άδειες διακρίνονται στις παρακά−
τω κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενο εμπορίας
α.α. οπωρολαχανικών – αβγών− κομμένων ανθέων
β.β. βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιη−
μένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα
αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων.
γγ. ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγει−
ονομικές διατάξεις)
δδ. ειδών ένδυσης – νεωτερισμών − φο μπιζού− λευκών
ειδών − ψιλικών.
ε.ε. ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα σε στερεά ή
υγρά μορφή)
στ.στ. ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο,
εκκλησιαστικών ειδών.
ζ.ζ. κατεψυγμένων ειδών αλιείας− αλιευμάτων, λαχα−
νικών
η.η. νωπών πουλερικών, κουνελιών, προϊόντων κρέατος.
Η πώληση των ειδών αυτών επιτρέπεται αποκλειστικώς
σε λαϊκές αγορές που λειτουργούν εκτός των Λαϊκών
Αγορών της Ν.Α. Αθηνών –Πειραιώς, αρμοδιότητας του
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών –Πειραιώς, σε ειδικά
διασκευασμένα αυτοκινούμενα οχήματα σύμφωνα με τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Οι κάτοχοι αυτών των
οχημάτων προσκομίζουν κάθε έτος βεβαίωση περί της κα−
ταλληλότητας των οχημάτων χορηγούμενη από την αρχή
που εξέδωσε την άδεια καταλληλότητας του οχήματος.
θ.θ. νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης−γλυκέων
υδάτων−ιχθυοκαλλιέργειας).
ι.ι. ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυ−
ποποιημένου κομμένου καφέ.
ια.ια. Ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα)
ιβ.ιβ. μέσων συσκευασίας (χάρτινες – πλαστικές σα−
κούλες)
ιγ.ιγ. ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκο−
μικής (φυτά− πήλινες − πλαστικές γλάστρες – χώμα)
ιδ.ιδ. Ειδών υπόδησης–δερμάτινων ειδών (τσάντες−ζώ−
νες − πορτοφόλια).
Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επι−
τρέπεται να πωλεί μόνο είδη μιας από τις παραπάνω
κατηγορίες.
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Σε κάθε περίπτωση, το 90% του αριθμού των αδειών
οι οποίες χορηγούνται πρέπει να έχουν ως αντικείμενο
την πώληση προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα άνθη) αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.
2. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Ορ−
γανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιώς ή Θεσσαλο−
νίκης, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α.
Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή το
οικείο Νομαρχιακό Συμβούλιο, για τις λαϊκές αγορές
των λοιπών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας,
δύναται, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κατανα−
λωτικού κοινού:
α) να επιτρέπει σε κάτοχο επαγγελματικής άδειας την
πώληση ειδών περισσοτέρων κατηγοριών
β) να τροποποιεί ή να συμπληρώνει τη χορηγηθείσα
άδεια ως προς τα προς πώληση είδη, τα οποία μπορεί
να ανήκουν σε περισσότερες κατηγορίες
γ) να επιτρέπει την αλλαγή της κατηγορίας της χο−
ρηγηθείσας άδειας ως προς τα πωλούμενα είδη, υπό
την προϋπόθεση ότι το 90% των χορηγηθεισών αδειών
θα εξακολουθούν να έχουν ως αντικείμενο την πώλη−
ση προϊόντων γης (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας
Ε). Μεταβίβαση αδειών, αλλαγή θέσεων, χορήγηση
αδειών σε συγγενικά πρόσωπα:
1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγο−
ρών Αθηνών−Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για
τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών
– Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ή με απόφαση του οικείου
Νομαρχιακού Συμβουλίου, για τις λαϊκές αγορές των
λοιπών Ν.Α. της χώρας, επιτρέπεται:
α) η μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών σε συγγε−
νείς του κατόχου εξ αίματος μέχρι τρίτου 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.
β) σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ανίατης ασθέ−
νειας που βεβαιώνεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές
Επιτροπές του ασφαλιστικού του φορέα), και εφόσον
ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων του
προηγούμενου εδαφίου α, η οριστική μεταβίβαση της
άδειας σε δηλωμένο υπάλληλο, με πενταετή τουλάχι−
στον συνεχή εργασία στον αδειούχο, αποδεικνυόμενης
από πιστοποιητικό του οργανισμού ασφάλισης.
2. α). Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου κατόχου επαγ−
γελματικής άδειας, ανεξάρτητα από το χρόνο κατοχής
της άδειας, είναι δυνατόν, με απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης έπειτα από γνώμη του Δ.Σ. του Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών Αθηνών−Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντί−
στοιχα, για τις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α.
Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ή με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, έπειτα από γνώμη του
οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, για τις λαϊκές αγορές
των λοιπών Ν.Α. της χώρας, να χορηγηθεί άδεια σε ένα
από τα πρόσωπα του παραπάνω εδαφίου 1 α. της πα−
ρούσας παραγράφου και κατά σειρά προτεραιότητας
στο σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια. Η
άδεια χορηγείται μετά από αίτηση των δικαιουμένων,
κατά την προαναφερόμενη σειρά προτεραιότητας, προ−
σώπων. Σε περίπτωση που περισσότερα δικαιούμενα
πρόσωπα υποβάλλουν αίτηση και έχουν την ίδια σειρά
προτεραιότητας, επιλέγεται ο δικαιούχος με κλήρωση, η
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οποία διενεργείται ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων.
Η αίτηση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας
έξι μηνών από το θάνατο του αδειούχου.
β) Η παραίτηση ενός ή περισσοτέρων προσώπων, που
δικαιούνται την άδεια κατά την ως άνω σειρά προτε−
ραιότητας, γίνεται εγγράφως και φέρει βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από δημόσια Αρχή.
Σε περίπτωση παρέλευσης της αποκλειστικής προ−
θεσμίας των έξι μηνών χωρίς την υποβολή αίτησης
για χορήγηση άδειας εκ μέρους των προσώπων που
δικαιούνται την άδεια λόγω θανάτου του κατόχου της,
η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως.
γ) Σε περίπτωση αναπηρίας του αδειούχου, η άδεια
μπορεί να μεταβιβαστεί προσωρινά σε ένα από τα
πρόσωπα του εδαφίου 1α της παρούσας παραγράφου,
κατ’ επιλογήν του αδειούχου, μέχρις αποκαταστάσεως
της υγείας του. Η αναπηρία και ο χρόνος διάρκειάς
της βεβαιώνεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επι−
τροπές του ασφαλιστικού του φορέα. Αν εξαιτίας της
αναπηρίας του ο αδειούχος δεν μπορεί να προβεί σε
δήλωση βουλήσεως, η προσωρινή μεταβίβαση γίνεται
κατά σειράν προτεραιότητας στο σύζυγο, τα τέκνα ή
αν δεν υπάρχουν ή δεν επιθυμούν ή δεν έχουν πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα, στους γονείς και τα αδέλφια
και αν δεν υπάρχουν και αυτοί ή δεν επιθυμούν ή δεν
έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, η προσωρινή
μεταβίβαση μπορεί να γίνεται σε άλλα πρόσωπα κατά
σειρά συγγένειας.
δ) Η προσωρινή μεταβίβαση διαρκεί όσο διαρκεί και η
βεβαιωμένη αναπηρία του κατόχου της άδειας.
ε) Αν ο αδειούχος δεν προβεί σε προσωρινή μεταβίβα−
ση της άδειας ή αν δεν υπάρχει ή δεν επιθυμεί τη μετα−
βίβαση κάποιο από τα δικαιούμενα ως άνω πρόσωπα, η
άδεια παραμένει ανενεργής επί τριετία. Μετά την πάρο−
δο της τριετίας η άδεια ανακαλείται. Αν μεταγενέστερα
εκλείψει η αναπηρία και ο τέως αδειούχος δεν δικαιούται
αναπηρική σύνταξη από τον φορέα κύριας ασφάλισης,
αυτοδικαίως αναβιώνει η άδειά του και τοποθετείται σε
αγορά που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
στ) Η μεταβίβαση άδειας επιτρέπεται με την προϋ−
πόθεση ότι πληρούνται τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2
του άρθρου 1 και στην παρ. Α, εδάφια 1,2,3 και 4 του
άρθρου 2, με εξαίρεση την προσωρινή μεταβίβαση για
λόγους αναπηρίας.
3. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ κατόχων επαγγελ−
ματικών αδειών, μέσα στην ίδια λαϊκή αγορά, εγκρίνεται
με απόφαση, του Δ. Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Αθηνών−Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις
Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πει−
ραιώς και Θεσσαλονίκης, ή των οικείων Νομαρχιακών
Συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της
χώρας. Απαγορεύεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων, αν
τουλάχιστον ένας από τους αδειούχους είναι άνω των
60 ετών. Σε περίπτωση αμοιβαίας αλλαγής θέσεων, οι
κάτοχοι των αδειών οφείλουν να συνεχίσουν τη δραστη−
ριότητά τους για τα επόμενα τρία χρόνια. Σε αντίθετη
περίπτωση η αμοιβαία αλλαγή θέσεων ανακαλείται.
4. Νέα Επαγγελματική άδεια δεν δικαιούνται:
α.) Ο πωλητής, ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του.
β.) Ο πωλητής που αποχωρεί, λόγω συνταξιοδότησης,
γήρατος ή αναπηρίας.
5. Επαγγελματίας πωλητής, ο οποίος με αίτησή του
παραιτείται της άδειάς του, διαγράφεται οριστικά με
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απόφαση του Δ. Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Αθηνών−Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις
Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πει−
ραιώς και Θεσσαλονίκης, ή των οικείων Νομαρχιακών
Συμβουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της
χώρας και δεν δικαιούται νέα άδεια.
6. Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αθηνών−Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέ−
ρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης,
αντίστοιχα, έχουν δικαίωμα να μην εισπράττουν τις οι−
κονομικές υποχρεώσεις των κατόχων επαγγελματικής
άδειας πωλητών προς τους ασφαλιστικούς φορείς, όταν
οι κάτοχοι αυτοί δεν προσέρχονται, αδικαιολόγητα, στις
λαϊκές αγορές αυτοπροσώπως για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον δυο (2) μηνών και βεβαιώνεται τούτο με
εκθέσεις των αρμόδιων υπαλλήλων.
ΑΡΘΡΟ 3
Παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών:
1) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών:
Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (παραγω−
γική άδεια) δικαιούνται:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας,
εφόσον έχουν την υπηκοότητα κράτους−μέλους της
Ε.Ε. και παράγουν πρωτογενή προϊόντα γης (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα άνθη), αλιείας και ιχθυοκαλλιέρ−
γειας, ανήκουν δε ειδικότερα σε μια από τις επόμενες
κατηγορίες, ήτοι είναι είτε αγρότες−αυτοκαλλιεργητές,
κατά την έννοια που ορίζει ο ν. 1361/1983, δηλαδή ασχο−
λούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης
ή μισθωμένης, είτε παραγωγοί νωπών προϊόντων βιο−
λογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
είτε υδατοκαλλιεργητές, είτε ιχθυοκαλλιεργητές είτε
πρόσωπα που συμβάλλουν από κοινού στην παραγωγή
αγροτικών προϊόντων με τον κάτοχο γεωργικής εκμε−
τάλλευσης και έχουν με αυτόν σχέση συγγένειας εξ
αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι
δεύτερου βαθμού και το 50% του ετήσιου συνολικού
εισοδήματός τους προέρχεται από γεωργική εκμετάλ−
λευση. Το υπόλοιπο 50% του εισοδήματος μπορεί να
προέρχεται από άλλες δραστηριότητες. Δεν λαμβάνο−
νται υπόψη στον υπολογισμό του εισοδήματος σύμφωνα
με τα παραπάνω και δεν δημιουργούν κώλυμα για τη
χορήγηση άδειας εισοδήματα που προέρχονται από την
εκμετάλλευση ακινήτων.
β) Οι πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις πα−
ραγωγών.
2.) Διαδικασία χορήγησης αδειών:
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδει−
ας για τις λαϊκές αγορές υποβάλλουν αιτήσεις με όλα
τα δικαιολογητικά στους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών
Αθηνών−Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, εφό−
σον κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στα διοικητικά όρια
των Ν.Α. Αθηνών Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή
στην οικεία Ν.Α. εφόσον κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στα
διοικητικά όρια μιας εκ των υπόλοιπων Ν.Α. της χώρας.
Η άδεια χορηγείται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργα−
νισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών− Πειραιώς ή Θεσσα−
λονίκης, κατά περίπτωση ή με απόφαση του οικείου
Νομαρχιακού Συμβουλίου για τις υπόλοιπες Ν.Α.
Οι παραγωγικές άδειες που εκδόθηκαν πριν την ισχύ
του ν. 3377/2005, εξακολουθούν να ανανεώνονται από
τις αρχές που τις είχαν εκδώσει για πρώτη φορά.

3.) Οι παραγωγικές άδειες διακρίνονται κατά το περιε−
χόμενό τους, ως κατωτέρω, ανάλογα με τα παραγόμενα
και διατιθέμενα προϊόντα:
α) αβγών
β) ανθέων−φυτών χώματος (που δεν έχει υποστεί βι−
ομηχανική επεξεργασία).
γ) δενδρυλλίων
δ) ελιών που δεν έχουν υποστεί Βιομηχανική επε−
ξεργασία.
ε) κρασιού τυποποιημένου
στ) λαδιού τυποποιημένου σύμφωνα με την 275610/
30.10.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Β΄ 1616)
ζ) μελιού
η) ξηρών καρπών, στη φυσική τους κατάσταση (που
δεν έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία)
θ) οπωρολαχανικών
ι) οσπρίων χύμα (φασόλια, φακές, κλπ.)
ια.) προϊόντων βιολογικής γεωργίας, πιστοποιημένων
και με σήμανση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
ιβ) πουλερικών− κουνελιών: Η πώληση των ειδών αυ−
τών επιτρέπεται αποκλειστικώς σε λαϊκές αγορές που
λειτουργούν εκτός των λαϊκών αγορών της Ν.Α. Αθηνών
–Πειραιώς, αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγο−
ρών Αθηνών –Πειραιώς.
ιγ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης−γλυκέων
υδάτων−ιχθυοκαλλιέργειας)
ιδ) λοιπών αγροτικών προϊόντων στη φυσική τους
κατάσταση
ιε) παραδοσιακών οικοτεχνικών αγροτικών προϊόντων
συσκευασμένων−τυποποιημένων (π.χ. μαρμελάδες, γλυ−
κά του κουταλιού) και βοτάνων–αρτυμάτων, (που δεν
έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία)
4.) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν
να υποβάλουν:
α) Οι Ιχθυοκαλλιεργητές
αα) άδεια λειτουργίας της μονάδας,
ββ) βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από την οποία να προκύ−
πτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία. Στην εν λόγω
βεβαίωση αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των
παραγομένων προϊόντων.
β) Οι αγρότες γενικώς και οι αγρότες βιολογικής γε−
ωργίας ειδικότερα:
αα) βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 6 του
παρόντος άρθρου, η οποία έχει ισχύ ενός (1) μηνός από
την ημερομηνία έκδοσής της.
β.β) βιβλιάριο Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κλάδου κύριας ασφά−
λισης του ΟΓΑ.
γ.γ) αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1 και
έντυπο Ε9 με όλες τις μεταβολές), για τα εισοδήματα
του ενδιαφερομένου, του συζύγου και των προστα−
τευόμενων μελών, καθώς και απόδειξη καταβολής του
φόρου
δ.δ) αποδεικτικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο−
χρεώσεων (πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α) ή νό−
μιμης απαλλαγής
ε.ε) αντίγραφο της υποχρεωτικής δήλωσης καλλιέρ−
γειας ή εκτροφής του ΕΛΓΑ οι μελισσοκόμοι
στ.στ) για τις ελιές απαιτείται αντίγραφο αποσπάσμα−
τος ελαιοκομικού μητρώου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
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του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
όπου αυτό έχει συνταχθεί ή αντίστοιχη βεβαίωση περί
του αντιθέτου
ζ.ζ) επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου αγροτών, (εφό−
σον κατά νόμο τούτο τηρείται)
η.η) υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο αιτών αναφέ−
ρει:
1) ότι ασχολείται προσωπικά με την καλλιέργεια των
παραγομένων προϊόντων ή από κοινού συμβάλλουν στην
παραγωγή, πρόσωπα, που έχουν σχέση συγγένειας εξ
αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι
δεύτερου βαθμού
2) ότι αυτός ή κάποιο από τα προστατευόμενα μέλη
της οικογένειάς του, δεν έχει επαγγελματική ή παραγω−
γική άδεια για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή άδεια για
το υπαίθριο εμπόριο (στάσιμο−πλανόδιο) ή αν πρόσωπα
που συμβάλλουν από κοινού με αυτόν στην παραγωγή
των προϊόντων και έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος
μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου
βαθμού είναι κάτοχοι παραγωγικής άδειας.
3) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, την θέση
που βρίσκονται, την έκταση, τις ποσότητες των προϊ−
όντων που παράγει, καθώς και το ύψος της παραγω−
γής που θα διαθέσει στις λαϊκές αγορές. Ειδικά για τα
πρόσωπα που από κοινού συμβάλλουν στην παραγωγή
προϊόντων με τον κάτοχο της γεωργικής εκμετάλλευσης
και έχουν με αυτόν σχέση συγγένειας, εξ’ αίματος, μέ−
χρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου,
αναφέρεται και το ποσοστό της συνολικής παραγωγής
που καθένα χωριστά προτίθεται να διαθέσει στις λαϊκές
αγορές.
4) και ότι το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός
του προέρχεται από γεωργική εκμετάλλευση.
θ.θ) Οι παραγωγοί κηπευτικών σε θερμοκήπια, αντί−
γραφα τιμολογίων αγοράς αγροτικών εφοδίων, σπό−
ρων, φυτών, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων ή και άλλων
τιμολογίων που αποδεικνύουν την ύπαρξη της σχετικής
δραστηριότητας.
ι.ι) Οι αγρότες βιολογικής γεωργίας, έντυπο της σύμ−
βασης με τους αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστο−
ποίησης βιολογικών προϊόντων.
γ.) 1) Οι πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις:
α.α) καταστατικό του συνεταιρισμού.
β.β) ονομαστική κατάσταση των μελών του, θεωρημέ−
νη από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. της έδρας του.
γ.γ) βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής της παρ. 6
του παρόντος άρθρου, η οποία έχει ισχύ ενός (1) μηνός
από την ημερομηνία έκδοσής της
δδ) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του συνεται−
ρισμού στην οποία αναφέρεται:
1) ότι με την παραγωγή των προϊόντων ασχολούνται
προσωπικά τα μέλη του συνεταιρισμού.
2) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων, την θέση
που βρίσκονται, την έκταση καθώς και τις ποσότητες
των προϊόντων που παράγονται.
3) τον τρόπο διάθεσης της συνολικής παραγωγής των
μελών καθώς και το ύψος αυτής που θα διατεθεί στις
λαϊκές αγορές
4) το συνολικό αριθμό των αδειών που του έχουν
χορηγηθεί.
2) Οι άδειες που χορηγούνται στους συνεταιρισμούς
δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δέκα (10) για όλη την
επικράτεια, εκδίδονται δε σε αυτούς με αναφορά του
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ονόματος του υπαλλήλου ή του αναπληρωτή του που
θα διενεργεί τις πωλήσεις.
3). Επιτρέπεται η αλλαγή των υπαλλήλων του συνε−
ταιρισμού του εδαφίου 2 της παραγράφου γ για μια
φορά μέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας, έπειτα από
αίτηση του Συνεταιρισμού και έγκριση της αρχής που
χορηγεί την άδεια.
Η αλλαγή υπαλλήλου χωρίς έγκριση της αρχής απο−
τελεί λόγο οριστικής ανάκλησης της άδειας του συνε−
ταιρισμού.
4). Δεν επιτρέπεται η χορήγηση παραγωγικής άδειας,
σε μέλος του Συνεταιρισμού.
δ). Οι αλιείς:
α.α) αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας αλιευ−
τικού σκάφους.
Στην τελευταία περίπτωση χορηγείται μία μόνο άδεια
σε έναν εκ των συνιδιοκτητών.
β.β) βεβαίωση των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουρ−
γείων Εμπορικής Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
5) ΑΝΑΝΕΩΣΗ:
α. Η παραγωγική άδεια ανανεώνεται, μία ή περισσότε−
ρες φορές, για ίσο χρόνο, κάθε φορά, από την εκδούσα
αρχή. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας
είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων.
Για την ανανέωση της παραγωγικής άδειας απαιτού−
νται:
1) Για τους ιχθυοκαλλιεργητές, η προσκόμιση των δι−
καιολογητικών του εδαφίου α της παρ.4 του παρόντος
άρθρου.
2) Για τους αγρότες, η προσκόμιση των δικαιολογη−
τικών των περ. α.α, β.β, ε.ε, ή στ.στ, ή η.η, (κατά περί−
πτωση) και θ.θ, του εδαφίου β της παρ.4 του παρόντος
άρθρου, και της περίπτωσης ι.ι του ιδίου εδαφίου για
τους αγρότες βιολογικής γεωργίας.
3) Για τις πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές Οργανώσεις,
η προσκόμιση των δικαιολογητικών των περ. γ.γ και δ.δ
του εδαφίου γ της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
4) Για τους αλιείς, η προσκόμιση επικυρωμένου του
δικαιολογητικού της περ. α.α του εδαφίου δ της παρ. 4
του παρόντος άρθρου.
β. Παραγωγός που απουσιάζει από τη λαϊκή αγορά
στην οποία ανήκει πέραν του έτους, χάνει το δικαίωμα
προσέλευσης στην αγορά αυτή και τοποθετείται σε
άλλη αγορά προσδιοριζόμενη κατά την κρίση του Δ.Σ.
του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνών− Πειραιώς ή
Θεσσαλονίκης για τους παραγωγούς των Ν.Α. Αθηνών−
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ή του οικείου Νομαρχια−
κού Συμβουλίου για τους παραγωγούς των υπόλοιπων
Ν.Α.
6) Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων:
Α) Η Τριμελής Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων συ−
γκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείται
από:
α.α) τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο του οικείου Δήμου
ή Κοινότητας, αναπληρούμενο από ένα μέλος του Δη−
μοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, οριζόμενο, από αυτό,
ο οποίος και προεδρεύει.
β.β) τον γεωπόνο γεωργικών εφαρμογών ή γεωργι−
κής ανάπτυξης που υπηρετεί στο πλησιέστερο προς
το Δήμο ή Κοινότητα Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης ή
Υπηρεσία Γεωργικών Εφαρμογών της οικείας Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
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ως μέλος, και ελλείψει αυτού, τον υπηρετούντα στην
αμέσως επόμενη πλησιέστερη αντίστοιχη υπηρεσία.
γ.γ) τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου ή του Συ−
νεταιρισμού της περιοχής ή κατ’ εξαίρεση του Μελισ−
σοκομικού Συλλόγου της περιοχής. Όταν ο ενδιαφερό−
μενος είναι μελισσοπαραγωγός, μετέχει ως μέλος ο
Πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου της περιοχής,
όπου υπάρχει, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Το υπό στοιχείο γγ. μέλος της Τριμελούς Επιτροπής
θα αντικατασταθεί από τον Αγροφύλακα της περιοχής
του Δήμου ή της Κοινότητας αμέσως μετά την ίδρυση
και επάνδρωση του σώματος της Αγροφυλακής.
Β) Προκειμένου να αποφανθεί η ανωτέρω επιτροπή, ο
ενδιαφερόμενος παραγωγός υποβάλλει την αίτησή του
στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα μαζί με τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α.α) αντίγραφο Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
(έντυπο Ε1) και Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών
Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (έντυπο
Ε3) των δύο προηγουμένων ετών.
β.β) αντίγραφο του εντύπου Ε9 της φορολογικής δή−
λωσης με όλες τις μεταβολές.
γ.γ) αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή μισθωτη−
ρίου συμβολαίου για μισθωμένα κτήματα, ως κάτωθι:
1. Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης
διάρκειας, το μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί
και θεωρηθεί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρ−
ξη της καλλιεργητικής περιόδου από την οικεία Δ.Ο.Υ.
ή από τον οικείο Δήμο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει
στη θεώρηση αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία.
2. Για πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή
αμπελοκαλλιέργειες) το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει
να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας και να έχει
συνομολογηθεί το προηγούμενο, από την έναρξη της
καλλιεργητικής περιόδου έτος, όπως αυτό προκύπτει
από την σχετική θεώρηση της Δ.Ο.Υ.
δ.δ) αντίγραφο δηλώσεως καλλιέργειας ή εκτροφής
Γ) Η Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία, και
ύστερα από επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία), εκδίδει τη σχε−
τική βεβαίωση εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη
της συγκομιδής της παραγωγής, προσδιορίζοντας πα−
ράλληλα και την ημερομηνία έναρξης της συγκομιδής,
με αναφορά στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά.
Στην βεβαίωση η επιτροπή αναφέρει, τον τρόπο διαπί−
στωσης της ύπαρξης των καλλιεργειών, τη θέση και την
έκταση των κτημάτων, την πιθανή στρεμματική απόδοσή
τους, κατά προϊόν και ποικιλία, καθώς και το ιδιοκτησι−
ακό καθεστώς αυτών (ιδιόκτητα ή μισθωμένα).
Δ) Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλονται
οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των
οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Ε) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία της
βεβαίωσης είναι ψευδή, εκτός των κυρώσεων που προ−
βλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 220 του Ποινι−
κού Κώδικα, επιβάλλεται με απόφαση των αρμοδίων για
την χορήγηση των αδειών οργάνων χρηματικό πρόστιμο
από τριακόσια ευρώ (300 €) μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ
(20.000 €), τόσο σε αυτούς που εξέδωσαν τη βεβαίωση,
όσο και σε αυτόν που έκανε χρήση αυτής.
Ψευδής δήλωση εκ μέρους του παραγωγού, που ανα−
φέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων ή
την παραχθείσα, κατεχόμενη και διατιθέμενη απ’ αυτόν

ποσότητα προϊόντων, συνεπάγεται την ανάκληση της
αδείας και τη μη επαναχορήγηση στον ίδιο και σε πρό−
σωπα τα οποία συμβάλλουν, από κοινού, στην παραγω−
γή προϊόντων με τον κάτοχο γεωργικής εκμετάλλευσης
και έχουν με αυτόν σχέση συγγένειας, εξ αίματος, μέχρι
τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου, επί ένα
τουλάχιστον έτος, καθώς και την επιβολή προστίμου
από 300 € έως 20.000 €, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
7 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202)
7) Ισχύς των παραγωγικών αδειών –ποσότητες.
1. Κάθε παραγωγός, ως φυσικό πρόσωπο, δικαιούται
μία μόνο παραγωγική άδεια, για τις λαϊκές αγορές όλης
της χώρας, η οποία ισχύει για (6) έξι μήνες και ανανε−
ώνεται για ίσο χρονικό διάστημα, μία ή περισσότερες
φορές.
2. Κάθε παραγωγός, κατά το χρόνο ισχύος της παρα−
γωγικής του άδειας, δύναται, για διαφορετικές ημέρες
της εβδομάδας, να διαθέτει τα προϊόντα του σε λαϊκές
αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης ή σε λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α.
της χώρας. Οι ημέρες με τις αντίστοιχες λαϊκές αγο−
ρές επιλέγονται από τον παραγωγό με σχετική αίτησή
του, αναγράφονται, όμως, και θεωρούνται, με τις τυχόν
μεταβολές, στο ενιαίο για όλη την επικράτεια έντυπο
της άδειας με τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», από τον φορέα στην περιφέρεια του
οποίου ανήκουν οι λαϊκές αγορές στις οποίες ο παρα−
γωγός επιθυμεί να διαθέτει τα προϊόντα και εξασκεί τη
δραστηριότητά του. Η τοποθέτηση σε θέσεις των λαϊ−
κών αγορών γίνεται από τον φορέα κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 11 του παρόντος Διατάγματος.
Αλλαγή των λαϊκών αγορών επιτρέπεται μόνο μετά
την πάροδο των έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος ή
ανανέωσης της άδειας.
3. Κατά την χορήγηση ή την ανανέωση της παρα−
γωγικής άδειας αναγράφονται από τις υπηρεσίες των
Οργανισμών Λαϊκών Αγορών ή των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων στο έντυπο αυτής με τον τίτλο «ΑΔΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ» οι συνολικές,
κατά προϊόν και ποικιλία, ποσότητες που πρόκειται να
διατεθούν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της. Ειδικά
κατά την ανανέωση της άδειας λαμβάνονται υπόψη και
αναγράφονται οι αδιάθετες ποσότητες προϊόντων, που
δεν εξαντλήθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα
ισχύος της άδειας.
Στο ίδιο έντυπο καταχωρούνται από τους αρμόδιους
Επόπτες –Υπαλλήλους των Οργανισμών Λαϊκών Αγο−
ρών Αθηνών – Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές
αγορές της Περιφέρειας των Ν. Α. Αθηνών – Πειραιώς
ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή τους αρμόδιους Υπαλ−
λήλους των Υπηρεσιών Εμπορίου των λοιπών Ν.Α. της
χώρας, οι προσκομιζόμενες εκάστοτε προς διάθεση πο−
σότητες, κατά είδος και ποικιλία προϊόντων, όπως αυτές
αναγράφονται στο προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ., Δελτίο
Αποστολής και όπως καθορίζεται στην απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης Α2−1147/25−5−2004 (Β΄ 873).
ΑΡΘΡΟ 4
Χορήγηση παραγωγικών αδειών
σε συγγενικά πρόσωπα – Αλλαγή θέσεων
1. Σε περίπτωση παραίτησης για οποιοδήποτε λόγο
του κατόχου παραγωγικής άδειας, η εκδούσα αρχή χο−
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ρηγεί την άδεια σε συγγενικό πρόσωπο κατά σειρά
προτεραιότητας στο σύζυγο, στα τέκνα, τους γονείς
και τα αδέρφια που πληρούν τις προβλεπόμενες προ−
ϋποθέσεις.
Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές
και τις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου εφόσον
αυτές επιλέγονται με την αίτηση του.
2. Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου του κατόχου πα−
ραγωγικής άδειας, πριν τη συμπλήρωση του χρόνου
ισχύος αυτής (έξι μήνες), η εκδούσα αρχή, χορηγεί την
άδεια σε συγγενικό πρόσωπο του θανόντος και κατά
σειρά προτεραιότητας στο σύζυγο, τα τέκνα, τους γο−
νείς, και τα αδέλφια για το εναπομένον χρονικό διά−
στημα μέχρι τη συμπλήρωση των (6) έξι μηνών. Η άδεια
χορηγείται μετά από αίτηση των δικαιουμένων, κατά
την προαναφερόμενη σειρά προτεραιότητας προσώπων.
Σε περίπτωση που περισσότερα δικαιούμενα πρόσωπα
υποβάλλουν αίτηση και έχουν την ίδια σειρά προτεραι−
ότητας, επιλέγεται ο δικαιούχος με κλήρωση η οποία
διενεργείται ενώπιον όλων των ενδιαφερομένων.
Η αίτηση, συνοδευόμενη με δήλωση παραίτησης των
άλλων δικαιουμένων, που προηγούνται στη σειρά προτε−
ραιότητας, φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής
από Δημόσια Αρχή και γίνεται δεκτή αμέσως με την
υποβολή της.
Ο νέος κάτοχος τοποθετείται στις ίδιες λαϊκές αγορές
και τις ίδιες θέσεις του προηγούμενου κατόχου.
3. Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ κατόχων παραγω−
γικών αδειών, μέσα στην ίδια λαϊκή αγορά, εγκρίνεται
με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Αθηνών−Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, για τις Λαϊκές αγο−
ρές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, ή των Νομαρχιακών Συμ−
βουλίων για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της
χώρας. Απαγορεύεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων, αν
τουλάχιστον ένας από τους αδειούχους είναι άνω των
60 ετών.
ΑΡΘΡΟ 5
Χρησιμοποίηση − Αναπλήρωση – Υποβοήθηση –Πρό−
σληψη υπαλλήλων − Παράταση πρόσληψης –− Διαγρα−
φή υπαλλήλων – Κανονική Άδεια − Κάρτα πωλητή.
Επιτρέπεται, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων
για μεν τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α.
Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, με έγκριση των
Υπηρεσιών των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθηνών−
Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, για δε τις λαϊκές
αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας, με έγκριση που
παρέχεται από τις οικείες Ν.Α., οι επαγγελματικές και
παραγωγικές άδειες να χρησιμοποιούνται και από άλλα
πλην του αδειούχου πρόσωπα, οι αδειούχοι πωλητές να
αναπληρώνονται ή να υποβοηθούνται, ή να προσλαμβά−
νουν ή να διαγράφουν υπαλλήλους ή να παρατείνουν τη
χρησιμοποίηση υπαλλήλων όπως ειδικότερα αναφέρεται
αμέσως παρακάτω:
1. Η άδεια τόσο η επαγγελματική όσο και η παραγω−
γική μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τον/την σύζυ−
γο του/της αδειούχου ή τα παιδιά τους, εφόσον είναι
προστατευόμενα μέλη, δεν έχουν άλλη άδεια και δεν
ασκούν άλλο επάγγελμα.
2. α) Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση μόνο σε
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον 2ο
βαθμό και στον ή στην σύζυγο, μέχρι και τέσσερις (4)
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μήνες το έτος για λόγους υγείας του/της αδειούχου, που
αποδεικνύονται από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής
Επιτροπής του ασφαλιστικού του φορέα ή Δημόσιου
Θεραπευτηρίου.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η αναπλήρωση να
παραταθεί για τέσσερις (4) επί πλέον μήνες.
β). Επιτρέπεται η αναπλήρωση της αδειούχου, για λό−
γους μητρότητας, από τον σύζυγο, τα τέκνα, τους γονείς
και τα αδέλφια, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι
κείμενες περί μητρότητας διατάξεις και πάντως μέχρι
τα τέκνα να φθάσουν στην ηλικία των έξι (6) ετών.
γ). Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένειας του/
της αδειούχου, ή συζύγου ή τέκνων) εφόσον ο αδειούχος
στερείται των συγγενικών προσώπων της παραγράφου
2α του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η προσωρινή
αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο.
3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης
και περιλαμβάνει:
α) τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του
προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με
σφραγίδα του οργάνου που εξέδωσε την άδεια.
β) τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδει−
ας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής.
γ) τον βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.
δ) τον λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κλπ).
ε) το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.
4. Εξαιρούνται της υποχρέωσης της αυτοπρόσωπης
προσέλευσης στις λαϊκές αγορές οι Πρόεδροι και Γραμ−
ματείς των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Συνδι−
καλιστικών Οργανώσεων, οι εκλεγμένοι σε οργανισμούς
της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου (Α΄) και δευτέρου
(Β΄) βαθμού, με την προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια
της απουσίας τους αναπληρώνονται νομίμως από τα
πρόσωπα των παραγράφων 5 και 7 του παρόντος άρ−
θρου.
5. Επιτρέπεται η απλή υποβοήθηση με την παράλληλη
παρουσία του κατόχου της αδείας από τον/την σύζυγο
ή από συγγενή εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού ή εξ
αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού.
6. Δεν επιτρέπεται η αναπλήρωση ή υποβοήθηση από
πρόσωπο, όταν αυτό ή μέλος της οικογένειάς του είναι
κάτοχος παραγωγικής ή επαγγελματικής άδειας για λα−
ϊκές αγορές ή υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο−στάσιμο).
7. Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλων από πωλητές,
επαγγελματίες και παραγωγούς, εφόσον προσκομισθούν
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) αίτηση του πωλητή με πλήρη στοιχεία ταυτότητας
του ή των υπό πρόσληψη υπαλλήλων.
β) Σύμβαση εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων.
γ) κάρτα αναγγελίας πρόσληψης υπαλλήλου από τον
ΟΑΕΔ.
δ) αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημει−
ώματος της ΔΟΥ κατοικίας ή υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί μη
υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος του υπό πρό−
σληψη υπαλλήλου.
ε) 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 σύζυγος ή τα προστατευόμενα μέλη
της οικογένειάς του δεν έχουν άλλη άδεια επαγγελμα−
τική ή παραγωγική για τις λαϊκές αγορές της χώρας ή
για υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο ή στάσιμο).
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στ) κάρτα εργασίας προκειμένου για αλλοδαπούς
υπαλλήλους και για όσο χρόνο ισχύει αυτή.
Παράταση χρησιμοποίησης αλλοδαπού υπαλλήλου
επιτρέπεται εφόσον προσκομισθούν μαζί με την αίτηση
και τα δικαιολογητικά των περ. β, ε και στ της παρούσης
παραγράφου.
Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου γίνεται με από−
φαση του οργάνου που χορήγησε την άδεια, μετά από
αίτηση του πωλητή και υπεύθυνη δήλωσή του.
H απόφαση έγκρισης πρόσληψης, παράτασης ή δια−
γραφής του υπαλλήλου κοινοποιείται από το αρμόδιο
όργανο που χορήγησε την άδεια στο υποκατάστημα
του ασφαλιστικού φορέα του τόπου κατοικίας του αδει−
ούχου πωλητή.
8. 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 δικαιολογητικά της παρ. 7
περ. β, δ, ε, στ του παρόντος άρθρου και βιβλιάριο
Ο.Γ.Α ή βεβαίωση κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α, μαζί με
την αίτηση και υπεύθυνη δήλωση περί αποκλειστικής
απασχόλησης του αγρεργάτη τόσο στην καλλιέργεια
των κτημάτων όσο και στην πώληση των παραγομένων
προϊόντων στις λαϊκές αγορές.
9. Καθιερώνεται κάρτα «ΠΩΛΗΤΗ» χρώματος λευκού
και κάρτα «ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ» χρώματος κίτρινου πλαστι−
κοποιημένη, την οποία φέρουν οι κάτοχοι σε εμφανές
σημείο της ενδυμασίας τους.
Η κάρτα φέρει τα εξής στοιχεία:
α) τον τίτλο της αρχής που εξέδωσε την άδεια και
τη σφραγίδα αυτής
β) το ονοματεπώνυμο του κατόχου
γ) την φωτογραφία.
δ) αριθμό και ημερομηνία χορήγησης της άδειας.
ε) ημερομηνία της πρόσληψης εφόσον πρόκειται για
υπάλληλο και την ιδιότητα του κατόχου της κάρτας
(επαγγελματίας−παραγωγός−υπάλληλος)
10. α) Επιτρέπεται στους επαγγελματίες πωλητές να
απουσιάσουν δικαιολογημένα για ένα (1) μήνα κατ΄ έτος από
την εργασία τους, κάνοντας χρήση κανονικής άδειας.
β) Επιτρέπεται στους παραγωγούς πωλητές να απου−
σιάσουν δικαιολογημένα για δέκα πέντε (15) ημέρες,
κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της παραγωγικής
άδειας, κάνοντας χρήση κανονικής άδειας.
γ) Οι άδειες απουσίας χορηγούνται από τα αρμόδια
κατά περίπτωση όργανα, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρό−
ντος άρθρου, έπειτα από αίτηση των αδειούχων πωλητών.
Κατά το χρόνο απουσίας αυτών, τις πωλήσεις διενεργούν
τα πρόσωπα των παρ. 5 και 7 του παρόντος άρθρου.
δ) Οι επαγγελματίες πωλητές για το χρονικό διάστημα
της απουσίας τους καταβάλλουν την ασφαλιστική τους
εισφορά και το ημερήσιο δικαίωμα του άρθρου 17 του
ν. 1023/1980 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο
5 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202).
ΑΡΘΡΟ 6
Αλλαγή λαϊκής αγοράς
1. Επιτρέπεται, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας
των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά
περίπτωση με έγκριση των Δ.Σ. των Οργανισμών Λαϊκών

Αγορών Αθηνών− Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα
και για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας
με έγκριση των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, η
αλλαγή αγοράς, μετά από αίτηση του κατόχου επαγ−
γελματικής αδείας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικώς οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) ο αιτών έχει παραμείνει στη λαϊκή αγορά, από
την οποία ζητάει να μετακινηθεί, για χρόνο συνολικά
τουλάχιστον ενός (1) έτους.
β) τα πωλούμενα είδη του κατόχου της άδειας δεν
οδηγούν σε ανατροπή της αναγκαίας σύνθεσης της
αγοράς προς την οποία επιθυμεί να μετακινηθεί, όπως
αυτή ορίζεται από την παρ. Δ του άρθρου 2 και την
παρ. 3 του άρθρου 3 του παρόντος.
γ) υπάρχει θέση στην νέα αγορά που ζητά να τοπο−
θετηθεί.
2. Επιτρέπεται, για τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας
των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατά
περίπτωση με έγκριση των Δ.Σ. των Οργανισμών Λαϊκών
Αγορών Αθηνών− Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα
και για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της χώρας
με έγκριση των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων, η
προσωρινή αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς ή κατηγο−
ρίας επαγγελματικής άδειας για χρονικό διάστημα ενός
έτους κάθε φορά, σε κατόχους αδειών, εφόσον οι ενδι−
αφερόμενοι έχουν συνεχή παρουσία στις αγορές τους
όλο το προηγούμενο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 60ο
έτος της ηλικίας τους, επιπροσθέτως δε η αιτούμενη
αλλαγή δεν οδηγεί σε ανατροπή της προβλεπόμενης
από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα αναγκαίας σύνθε−
σης της αγοράς. Η αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς ή
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οριστικοποιείται
μετά την παρέλευση τριών (3) ετών.
Αν οι ενδιαφερόμενοι συνδέονται με συγγένεια εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού, η
έγκριση παρέχεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
ΑΡΘΡΟ 7
Όροι και προϋποθέσεις πώλησης των προϊόντων
1. Τα διατιθέμενα στις λαϊκές αγορές προϊόντα πρέπει
να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των
τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά από τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, από τις διατάξεις της κείμενης
Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, από τις ισχύουσες υγειονο−
μικές, αγορανομικές και λοιπές διατάξεις, καθώς και
από την κοινή υπουργική απόφαση 257543/31.7.2003 των
Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΣ.Δ.Δ.Α.,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, και ΓΕΩΡΓΙΑΣ «Συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1148/2001 της Επιτροπής των ΕΚ
σχετικά με τους ελέγχους τήρησης των προδιαγραφών
εμπορίας που εφαρμόζονται στον τομέα των νωπών
οπωροκηπευτικών» (Β΄ 1122).
Τα είδη ζωικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων
και των νωπών ειδών αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας
και τα κατεψυγμένα προϊόντα γενικώς πρέπει να διατη−
ρούνται, να διακινούνται και να διατίθενται από ειδικά
διασκευασμένα οχήματα αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα
για προϊόντα αλιείας.
Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται και η κοινή υπουρ−
γική απόφαση 487/2000 (όπως ισχύει κάθε φορά κατά
περίπτωση και του Οδηγού Υγιεινής για τους πωλητές
τροφίμων σε Λαϊκές Αγορές (κατά περίπτωση) του Ενι−
αίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).
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2. Οι χορηγηθείσες, μέχρι τη δημοσίευση του παρό−
ντος, άδειες πωλητών λαϊκών αγορών σε επαγγελμα−
τίες και παραγωγούς, από τους Οργανισμούς Λαϊκών
Αγορών Αθήνας−Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα
και από τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
χώρας,, σε κατηγορίες που δεν περιλαμβάνονται στο
εδάφιο 1 της παρ. Δ του άρθρου 2 και στην παρ. 3 του
άρθρου 3, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την αποχώ−
ρηση του/της κατόχου.
3. Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών πωλητές λαϊ−
κών αγορών, οι οποίοι, μέχρι τη δημοσίευση του παρό−
ντος, δραστηριοποιούνται σε περισσότερες της μιας
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας, εξακολουθούν
να δραστηριοποιούνται στις ίδιες λαϊκές αγορές υπό
την προϋπόθεση ότι θα τύχουν της έγκρισης των Νο−
μαρχιακών Συμβουλίων των όμορων νομών.
ΑΡΘΡΟ 8
Λειτουργία των λαϊκών αγορών
Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι
Σάββατο, εκτός των επίσημων ή τοπικών αργιών.
Το ωράριο λειτουργίας καθορίζεται για μεν τις λαϊκές
αγορές της περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, αντί−
στοιχα, για δε τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της
χώρας με απόφαση των Νομαρχιακών Συμβουλίων των
οικείων Ν.Α. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 9
Έλεγχος των λαϊκών αγορών
1. Ο έλεγχος των λαϊκών αγορών διενεργείται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, παρ. 11 του ν.
2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3377/2005 και του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 όπως
προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3190/2003.
2. Πέραν των προβλεπομένων από τις διατάξεις του
άρθρου 7 παρ. 10 του ν. 2323/1995 όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 4 του ν. 3377/2005 κυρώσεων, τα Διοικητικά
Συμβούλια των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας−
Πειραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές
αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, και τα Νομαρχιακά
Συμβούλια για τις Λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α της
χώρας, μπορούν με αποφάσεις τους να επιβάλλουν και
τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α) Πρόστιμο τριακοσίων (300) μέχρι είκοσι χιλιάδων
(20.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνό−
τητα της παράβασης, το οποίο εισπράττεται από τον
Οργανισμό που το επιβάλλει και αποτελεί έσοδό του
β) Προσωρινή μέχρι ένα μήνα ανάκληση της άδειας
γ) Οριστική ανάκληση της άδειας.
Αν διαπραχθούν περισσότερες από τρεις (3) παραβά−
σεις, το πρόστιμο διπλασιάζεται και μπορεί να ανακλη−
θεί προσωρινά ή οριστικά η άδεια.
3. Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται
στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν ο πωλητής διαταράσσει, καθ’ οιονδήποτε τρό−
πο, τη λειτουργία της αγοράς ή συμπεριφέρεται κατά
ανάρμοστο τρόπο στο καταναλωτικό κοινό ή στο έργο
των εντεταλμένων οργάνων ελέγχου ή συμμετέχει και
δημιουργεί επεισόδια.
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β) όταν κατέχει ή εκδίδει πλαστά ή εικονικά, ή ανακρι−
βώς συμπληρωμένα παραστατικά διακίνησης και κτήσης
των προϊόντων, που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. και
τις κείμενες διατάξεις γενικότερα.
γ) όταν κατά την ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων
χρησιμοποιεί, ελαττωματικά ή μη εγκεκριμένα μέτρα,
σταθμά και ζυγούς και παραποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο
την ακρίβεια της ζύγισης.
δ) όταν δεν τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του
παρόντος π.δ.
ε) όταν δεν χρησιμοποιεί εγκεκριμένο «πάγκο», καθώς
και όταν πραγματοποιεί πωλήσεις ή μεταφέρει τα προϊ−
όντα του σε ώρες που δεν προβλέπονται για τη λειτουρ−
γία της λαϊκής αγοράς (εκτός ωραρίου λειτουργίας).
στ) όταν απαιτεί ή εισπράττει τίμημα μεγαλύτερο
από το αναγραφόμενο στις πινακίδες ή υπερβαίνει τα
καθορισμένα από τις ισχύουσες διατάξεις ποσοστά
κέρδους.
ζ) όταν πωλεί προϊόντα τα οποία δεν προβλέπονται
από την κατηγορία της άδειάς του.
η) όταν χρησιμοποιεί υπάλληλο, χωρίς τη σχετική
έγκριση.
θ) όταν δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε άλλο
όρο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, πέραν των προ−
βλεπομένων από το άρθρο 7 παρ. 10 του ν. 2323/1995,
καθώς και με οποιαδήποτε σχετική υγειονομική, αστυ−
ϊατρική και αστυνομική διάταξη.
ι) όταν αυθαίρετα αλλάζει θέσεις ή αγορές.
4. Κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης
επιτρέπεται ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται από τον/
την αδειούχο εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη
της ημερομηνίας επίδοσης της ανωτέρω απόφασης και
εξετάζεται από τα Διοικητικά Συμβούλια των Οργανι−
σμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά ή Θεσσαλονίκης,
αντίστοιχα.
5. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των
Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά και Θεσ−
σαλονίκης, αντίστοιχα, για τις Λαϊκές αγορές της Πε−
ριφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλο−
νίκης, κατά περίπτωση, και των οικείων Νομαρχιακών
Συμβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α. της
χώρας, μπορεί να συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές
από υπαλλήλους των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών και
των οικείων Ν.Α, αντίστοιχα, που έχουν εμπειρία και
εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα λαϊκών αγορών
για την επιθεώρηση των χώρων λειτουργίας των αγο−
ρών, με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης της κείμενης
νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 10
Επιτροπές ελέγχου πωλητών
(επαγγελματιών και παραγωγών )
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, για τις λαϊ−
κές αγορές της Περιφέρειας των Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς
και Θεσσαλονίκης και των Νομαρχιακών Συμβουλίων,
για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Ν.Α της χώρας, συ−
γκροτούνται επιτροπές για τον έλεγχο των πωλητών,
επαγγελματιών και παραγωγών, των λαϊκών αγορών της
περιφέρειας της Ν.Α Αθηνών−Πειραιώς, της περιφέρειας
της Ν.Α Θεσσαλονίκης και τις περιφέρειες εκάστης των
λοιπών Ν.Α της χώρας, αντίστοιχα. Οι Επιτροπές αυτές
συγκροτούνται για κάθε μία από τις προαναφερόμενες
περιφέρειες Ν.Α ως εξής:
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1η Ομάδα Επιτροπών ελέγχου λειτουργίας των λαϊκών
αγορών:
α) έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ της Γενικής Γραμμα−
τείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης για την περιφέρεια
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών−Πειραιώς και
έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ της υπηρεσίας Εμπορίου
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Πρόεδρο,
για τις λοιπές Ν.Α.
β) έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ της Γενικής Γραμματεί−
ας Καταναλωτή του Υπ. Ανάπτυξης για την περιφέρεια
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών−Πειραιώς και
έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ της υπηρεσίας Εμπορίου
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για τις λοιπές
Ν.Α.
γ) έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Οργανισμού Λαϊ−
κών Αγορών Αθήνας−Πειραιά ή του Οργανισμού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης και έναν υπάλληλο με βαθμό
Α΄ της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
δ) ένα γεωπόνο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων για την περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης Αθηνών−Πειραιώς και έναν υπάλληλο της υπη−
ρεσίας Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, για τις λοιπές Ν.Α.
ε) ένα μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Αθήνας−Πειραιά ή ένα μέλος του Δ.Σ του Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή ένα μέλος του οικείου
Νομαρχιακού Συμβουλίου, αντίστοιχα.
Οι ανωτέρω ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές
τους.
Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι ο έλεγχος της
εύρυθμης λειτουργίας των λαϊκών αγορών, της τήρησης
των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις όρων
και προϋποθέσεων λειτουργίας, καθώς και η διενέρ−
γεια αυτοψιών για παροχή πληροφοριών σχετικά με
θέματα που ανακύπτουν κατά την εξέταση παραπόνων
και λοιπών προβλημάτων που τίθενται υπόψη του Δ.Σ.
του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά για
τη Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς ή του Δ.Σ. του Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης για τη Ν.Α. Θεσσαλονί−
κης ή των Νομαρχιακών Συμβουλίων για τις υπόλοιπες
Ν.Α. της χώρας.
2η Ομάδα Επιτροπών ελέγχου επαγγελματιών και
παραγωγών:
α) έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ της Γενικής Γραμμα−
τείας Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης για την περιφέρεια
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών−Πειραιώς και
έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ της υπηρεσίας Εμπορίου
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ως Πρόεδρο,
για τις λοιπές Ν.Α.
β) ένα γεωπόνο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για την
περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών−
Πειραιώς και έναν υπάλληλο της υπηρεσίας Γεωργικής
Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
για τις λοιπές Ν.Α.
γ) έναν υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Οργανισμού Λαϊ−
κών Αγορών Αθήνας−Πειραιά ή του Οργανισμού Λαϊκών
Αγορών Θεσσαλονίκης και έναν υπάλληλο με βαθμό
Α΄ της υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης.
δ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας
Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών
Λαϊκών Αγορών, για τις λαϊκές αγορές αρμοδιότητας

του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά, ή έναν
εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών
Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας, για τις λαϊκές
αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης, ή έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευτι−
κότερου συλλόγου παραγωγών, για τις υπόλοιπες Ν.Α.
της χώρας.
ε) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, για τις λαϊκές
αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Αθήνας−Πειραιά, ή έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας
Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγο−
ρών Θεσσαλίας, Μακεδονίας Θράκης, για τις λαϊκές
αγορές αρμοδιότητας του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης, ή έναν εκπρόσωπο του αντιπροσωπευ−
τικότερου συλλόγου επαγγελματιών για τις υπόλοιπες
Ν.Α. της χώρας.
Οι ανωτέρω ορίζονται με τους νόμιμους αναπληρωτές
τους.
Έργο των ανωτέρω επιτροπών είναι ο έλεγχος των
προσερχόμενων στις λαϊκές αγορές πωλητών, επαγ−
γελματιών και παραγωγών. Ειδικότερα, οι Επιτροπές
ελέγχουν με αυτοψίες τους παραγωγούς, στους τόπους
παραγωγής των προϊόντων τους και διερευνούν την
ακρίβεια του περιεχομένου των βεβαιώσεων των Τριμε−
λών Επιτροπών της παρ.6 του άρθρου 3 του παρόντος
π.δ. ως προς τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, τις συνολικές
ποσότητες, το είδος, τις ποικιλίες των δηλωθέντων από
αυτούς προς διάθεση προϊόντων, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα.
2. Οι ανωτέρω Επιτροπές διενεργούν τακτικούς ελέγ−
χους (ανά περιοχή),υπό την εποπτεία των Υπηρεσιών
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου
Ανάπτυξης, και κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών
του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά, για
τις Λαϊκές αγορές της Περιφέρειας της Ν.Α. Αθηνών
– Πειραιώς,, ή του Δ.Σ. του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης, για τις λαϊκές αγορές της Ν.Α. Θεσσα−
λονίκης ή των Νομαρχιακών Συμβουλίων των οικείων
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τις λαϊκές αγορές
των λοιπών Ν.Α. της χώρας, αντίστοιχα.
Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλουν λεπτομερείς εκ−
θέσεις.
3. Η γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών αυτών
γίνεται από τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πει−
ραιά ή τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ή
από την υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, κατά περίπτωση.
Στα μέλη των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλονται
οδοιπορικά έξοδα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των
Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά ή Θεσσα−
λονίκης, ή των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
ΑΡΘΡΟ 11
Χορήγηση θέσεων
1. Τοποθέτηση πωλητών
α) Οι πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγοί, τοπο−
θετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα στους χώρους
των λαϊκών αγορών, κατά κατηγορία επαγγελμάτων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 7
του ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
4 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202).
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β) Κατά την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου
α) οι θέσεις κατανέμονται στους πωλητές, επαγγελ−
ματίες και παραγωγούς, σε αναλογία 1:1 μεταξύ τους.
Με την ίδια αναλογία κατανέμονται και οι νέες θέσεις
που προέρχονται από επέκταση λαϊκών αγορών ή από
ίδρυση νέων λαϊκών αγορών.
2. Κενές –νέες Θέσεις
α) Η κενή θέση που προέρχεται, από μη ανανέωση πα−
ραγωγικής άδειας ή από διαγραφή επαγγελματία πωλη−
τή από τις λαϊκές αγορές, καλύπτεται από άλλο κάτοχο
άδειας, παραγωγό ή επαγγελματία, αντίστοιχα.
β) Οι θέσεις που προέρχονται, από επέκταση ή από
ίδρυση νέων λαϊκών αγορών ή οι κενές θέσεις λαϊκών
αγορών γνωστοποιούνται στους ενδιαφερομένους με
ανακοίνωση που τοιχοκολλάται στο κατάστημα του
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας− Πειραιά ή Θεσ−
σαλονίκης αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που ανή−
κουν στην αρμοδιότητα των Οργανισμών αυτών, ή στο
κατάστημα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
για τις λαϊκές αγορές των λοιπών Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων της χώρας.
Στην ανακοίνωση γνωστοποιούνται, τα δικαιολογητικά
που υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε ορισμένη
προθεσμία, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής τους και
κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο.
γ) Οι ενδιαφερόμενοι να τοποθετηθούν ως πωλη−
τές στις νέες ή τις κενές θέσεις ή να βελτιώσουν τις
προηγούμενες θέσεις τους, υποβάλλουν αίτηση με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στην προθεσμία που
καθορίζει η ανακοίνωση.
δ) Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε πενταμελείς επιτρο−
πές που συγκροτούνται με αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας−
Πειραιά ή Θεσσαλονίκης, για τις λαϊκές αγορές που
ανήκουν στην αρμοδιότητα των Οργανισμών αυτών και
με αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων των οικεί−
ων Ν.Α., για τις υπόλοιπες λαϊκές αγορές.
ε) Οι επιτροπές αυτές απαρτίζονται
1) Για τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας –Πει−
ραιά και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα:
α.α) Από τρεις υπαλλήλους του οικείου Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών ή υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας
Εμπορίου ή της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, εκ
των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος.
β.β) Έναν εκπρόσωπο του σωματείου των επαγγελ−
ματιών πωλητών.
γ.γ) Έναν εκπρόσωπο του σωματείου παραγωγών
πωλητών.
2.) Για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
χώρας.
α.α) Τρεις υπαλλήλους της οικείας Ν.Α., εκ των οποίων
ο ένας προέρχεται από τις υπηρεσίες Εμπορίου και
ορίζεται ως Πρόεδρος.
β.β) Έναν εκπρόσωπο του σωματείου των επαγγελ−
ματιών πωλητών.
γ.γ) Έναν εκπρόσωπο του σωματείου παραγωγών
πωλητών.
Το έργο της επιτροπής επικουρούν ο γραμματέας
και αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό που ορίζονται με
την απόφαση συγκρότησης της κάθε επιτροπής από
υπαλλήλους του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
ή της οικείας Ν.Α.
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Τα μέλη της επιτροπής, ο γραμματέας και το βοηθη−
τικό προσωπικό αμείβονται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις σε βάρος πιστώσεων των Οργανισμών Λαϊκών
Αγορών Αθήνας−Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα,
ή σε βάρος πιστώσεων των οικείων Ν.Α.
στ) Η επιτροπή εισηγείται, στο Διοικητικό Συμβού−
λιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας− Πειραιά
ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, για τις λαϊκές αγορές που
ανήκουν στην αρμοδιότητα των Οργανισμών αυτών
και στο νομαρχιακό συμβούλιο της οικείας Ν.Α., για τις
λαϊκές αγορές που ανήκουν στην περιφέρειά της, την
τοποθέτηση των πωλητών στις κενές ή τις νέες θέσεις,
αφού αξιολογηθούν και συνεκτιμηθούν απ’ αυτήν τα
παρακάτω κριτήρια:
1.) Η οικογενειακή κατάσταση
2.) Ο χρόνος κτήσης της άδειας
3.) Η ηλικία του αδειούχου
4.) αναπηρία η οποία προκύπτει από βεβαίωση του
ασφαλιστικού φορέα
5.) αγορές και αριθμός κατεχόμενων θέσεων
ζ) Οι πωλητές τοποθετούνται στις θέσεις τους, στις
μεν λαϊκές αγορές που ανήκουν στην αρμοδιότητα των
Οργανισμών Λαϊκών Αγορών Αθήνας−Πειραιά και Θεσ−
σαλονίκης, με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών, στις δε υπόλοιπες λαϊκές
αγορές με αποφάσεις των νομαρχιακών συμβουλίων
των οικείων Ν.Α. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται έπειτα
από την ως άνω εισήγηση−γνώμη των επιτροπών των
εδαφίων δ, ε και στ της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου.
η) Οι κενούμενες θέσεις χορηγούνται, τουλάχιστον
ανά τρίμηνο.
θ) Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παρα−
γωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τετρα−
μήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.
Σε κάθε περίπτωση, το 90% των θέσεων κάθε λαϊκής
αγοράς καταλαμβάνουν πωλητές (επαγγελματίες και
παραγωγοί) με αντικείμενο την πώληση τροφίμων γης
και θαλάσσης.
ι) Οι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών με αντικείμενο
πώλησης τα είδη των περιπτώσεων γ.γ. και ιβ.ιβ. της
παραγράφου Δ1) του άρθρου 2 του παρόντος τοποθε−
τούνται ισομερώς, σε θέσεις και σε λαϊκές αγορές, με
βάση τη δυναμικότητα των λαϊκών αγορών σε αριθμό
πωλητών, με απόφαση του αρμοδίου, κατά περίπτωση,
Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας− Πειραιά ή Θεσ−
σαλονίκης για τις λαϊκές αγορές που ανήκουν στην
αρμοδιότητά τους και με αποφάσεις των νομαρχιακών
συμβουλίων των οικείων Ν.Α. στις υπόλοιπες λαϊκές
αγορές.
ΑΡΘΡΟ 12
Αναθεώρηση επαγγελματικών αδειών.
1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, για τις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών−Πειραιώς και
Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση, και με απόφαση του
αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, για κάθε
μία από τις υπόλοιπες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
χώρας, συγκροτούνται επιτροπές για την αναθεώρηση
των επαγγελματικών αδειών που έχουν χορηγηθεί σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ. 4 και 5 του ν.
2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3377/2005 (Α΄ 202).
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2. Κάθε κάτοχος επαγγελματικής άδειας υποχρεούται
μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημερομηνία
συγκρότησης της οικείας επιτροπής να προσκομίσει με
αίτησή του τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο
άρθρο 2, παράγραφος 1, εδάφιο β, περιπτώσεις ε.ε, γ.γ
του παρόντος, καθώς και αποδείξεις καταβολής του
ετήσιου φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών
και ό,τι άλλο ζητηθεί από την αρμόδια επιτροπή.
3. Η επιτροπή, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται
οι προϋποθέσεις του ν. 2323/1995 και του παρόντος
διατάγματος για τη χορήγηση των επαγγελματικών
αδειών ή έπαψαν αυτές να ισχύουν μεταγενέστερα ή
συντρέχει άλλος λόγος σύμφωνα με το παρόν και την
κείμενη νομοθεσία, προβαίνει σε ανάκληση των αδειών
αυτών. Ειδικότερα, η επιτροπή συντάσσει πίνακες κατά
κατηγορία επαγγελμάτων, των προς ανάκληση αδει−
ών. Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στο κατάστημα του
οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών ή στο κατάστημα
της οικείας Ν.Α.
4. Κατά των πινάκων χωρεί ένσταση. Η ένσταση
υποβάλλεται για μεν τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Αθηνών − Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ενώπιον του
Υπουργού Ανάπτυξης, για δε τις υπόλοιπες Νομαρχι−
ακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας ενώπιον του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας. Η ένσταση υποβάλλεται εντός
δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στο
κατάστημα του οικείου Οργανισμού Λαϊκών Αγορών ή
στο κατάστημα της οικείας Ν.Α. οι οποίοι αποφαίνονται
επ’ αυτών.
5. Οι παραπάνω επιτροπές απαρτίζονται
Α) Για τους Οργανισμούς Λαϊκών Αγορών Αθήνας –Πει−
ραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα:
α.α) Από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης του
οικείου κατά περίπτωση Οργανισμού, ως Πρόεδρο,

β.β) Έναν υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Εμπορί−
ου του Υπουργείου Ανάπτυξης, με βαθμό Διευθυντή.
γ.γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού
Β.) Για τις λοιπές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
χώρας.
α.α) Δύο υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας που
ορίζονται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, εκ
των οποίων ο ένας ορίζεται ως πρόεδρος
β.β) Έναν υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας Εμπορίου
της οικείας Ν.Α.
Με την απόφαση συγκρότησης της κάθε επιτροπής
ορίζεται ο γραμματέας αυτής και το προσωπικό που
επικουρεί το έργο της από Υπαλλήλους του Υπουργείου
Ανάπτυξης ή της Ν.Α. Θεσσαλονίκης, κατά περίπτωση,
ή από Υπαλλήλους της Περιφέρειας ή της οικείας Ν.Α,
αντίστοιχα.
Τα μέλη της επιτροπής, ο γραμματέας και το βοηθη−
τικό προσωπικό αμείβονται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις σε βάρος πιστώσεων των Οργανισμών λαϊκών
αγορών Αθήνας−Πειραιά και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα
ή σε βάρος πιστώσεων των οικείων Περιφερειών.
ΑΡΘΡΟ 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσί−
ευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2006
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