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Α Π Ο Φ Α Σ Η  
 

 
ΘΕΜΑ: «Θεώρηση επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Π.Ε. Φωκίδας». 
            

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
 

      Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄/27-12-2010): «Οργανισµός Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α΄/13-07-1995): «Υπαίθριο εµπόριο και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 51/2006 «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των λαϊκών 

αγορών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
5. Την αριθµ. Α2-2024/16-12-2011 (κεφ. Β, παρ. 2, περ. 2.2) εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας 

Εµπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, µε θέµα: «Λειτουργία 
λαϊκών αγορών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, αρµοδιότητες κ.λ.π.». 

6. Την µε αριθµό πρωτ. οικ. 71364/1867/21-06-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας 
(ΦΕΚ 2069/Β΄/03-07-2012): «Συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. (οικ.) 98793/3222/11-11-2011 
απόφασής µας σχετικά µε την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από τον Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας, σε Αντιπεριφερειάρχες για την Γενική ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης-Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταµένους υπηρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανάπτυξης». 

7. Την µε αριθµό 27/29-02-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
(πρακτικό 3ο): «Θεώρηση επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, σύµφωνα µε το 
άρθρο 2, παρ. Α, εδ. 4 του Π.∆. 51/2006». 

 

                                            Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  µ  ε 
 

� Τη θεώρηση όλων των επαγγελµατικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Π.Ε. 
Φωκίδας, που εκδόθηκαν µέχρι 31-12-2010 και δεν θεωρήθηκαν κατά την τελευταία 
τριετία από την έκδοση ή τη θεώρησή τους.  

� Η θεώρηση θα πραγµατοποιείται αυθηµερόν ατελώς, από το Τµήµα Εµπορίου και 
Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας (∆ιοικητήριο, 2ος όροφος).  

 

• Τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών: 
        Αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

- / - 
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• Προθεσµία υποβολής: 
           Από 03 Σεπτεµβρίου 2012 έως και 28 Σεπτεµβρίου 2012. 
 

• Απαιτούµενα δικαιολογητικά: 
α) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία). 
β) Βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. «περί µη οφειλής φόρου 
επιτηδεύµατος». 
γ) Βεβαίωση του Ασφαλιστικού Φορέα «περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών». 
δ) Άδεια επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών. 
Σε περίπτωση διακανονισµού και τµηµατικής καταβολής οφειλών που έχουν σχέση µε την 
έκδοση των παραπάνω βεβαιώσεων, αρκεί για τη θεώρηση των αδειών η προσκόµιση της 
αντίστοιχης σχετικής βεβαίωσης από τον αρµόδιο φορέα για τµηµατική καταβολή των 
οφειλών.  
 

- Σε περίπτωση µη θεώρησης της επαγγελµατικής άδειας, µε υπαιτιότητα του αδειούχου, 
εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την εκπνοή της καθορισµένης προθεσµίας, η 
άδεια ανακαλείται προσωρινά για ένα (01) µήνα, µε απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας. 
i) Εάν κατά τη διάρκεια της προσωρινής ανάκλησης του ενός (01) µηνός, ο 

ενδιαφερόµενος προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η άδεια θεωρείται και 
τίθεται εκ νέου σε ισχύ, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. 

ii)  Εάν παρέλθει και η προθεσµία της προσωρινής ανάκλησης, χωρίς ο 
ενδιαφερόµενος να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, η άδειά του 
χορηγείται για το εναποµείναν χρονικό διάστηµα της συµπλήρωσης των έξι (06) 
µηνών από την εκπνοή της καθορισµένης αρχικής προθεσµίας θεώρησης. 

- Η άδεια ανακαλείται οριστικά µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς 
Ελλάδας και δεν επιτρέπεται η θεώρησή της, µετά την πάροδο έξι (06) µηνών από την 
εκπνοή της καθορισµένης προθεσµίας. 

 
� Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Φωκίδας: www.fokida.gr, να 

τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Φωκίδας, περίληψή της να 
δηµοσιευθεί σε δελτίο τύπου σε δυο τοπικές εφηµερίδες και να κοινοποιηθεί µε απόδειξη 
στο Σωµατείο Εµπόρων – Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ν. Φωκίδας και σε όλους τους 
κατόχους επαγγελµατικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών Ν. Φωκίδας.   

                                                                               
    
                                                                                                    Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
                                                                                                               Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ 
 
 
  
                                                                                                            ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΑΖΗ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 

1. Προϊσταµένη Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. 
        Αρκαδίου 8 – 351 00 – ΛΑΜΙΑ 
2. ∆/νση ∆ια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου  
    & Τουρισµού Π.Σ.Ε. 
         Αρκαδίου 8 – 351 00 – ΛΑΜΙΑ 
3. Σωµατείο Εµπόρων – Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ν. Φωκίδας 

( για ενηµέρωση των µελών τους) -µε αποδεικτικό παραλαβής- 
4. Κατόχους επαγγελµατικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών Ν. Φωκίδας 
        Έδρες τους   (µε απόδειξη)    
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