Απαραίτητα Δικαιολογητικά για
ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
1. Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. Για τη θεώρηση
της άδειάς του ο πωλητής υποβάλλει:
α. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: αα) δεν
ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το
εισόδημα που αποκτά δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21, ββ) ότι ο σύζυγος
και τα προστατευόμενα τέκνα δεν κατέχουν άδεια επαγγελματία πωλητή
υπαίθριου εμπορίου οποιασδήποτε κατηγορίας, πλην των βεβαιώσεων
δραστηριοποίησης της παραγράφου 3 του άρθρου 38, και γγ) ότι δεν λαμβάνει
σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα,
β. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών, βεβαίωση
άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές και έντυπα Ε1 και Ε3, από τα οποία
προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει εισοδήματα από άλλη εμπορική δραστηριότητα
ή ότι τυχόν άλλα εισοδήματά του δεν υπερβαίνουν το όριο του άρθρου 21,
γ. φορολογικη και ασφαλιστική ενημερότητα,
δ. υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την
καταβολή των τελών του άρθρου 36. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να
εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής,
ε. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ.
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Δες την εξέλιξη της παραγράφου
2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, αφού εξετάσουν τα δικαιολογητικά, θεωρούν την
άδεια ή απορρίπτουν το αίτημα θεώρησης. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να
υποβάλει νέο αίτημα θεώρησης εντός προθεσμίας ενός έτους από την
κοινοποίηση της απόρριψης της προηγούμενης αίτησής του και, εάν τα
δικαιολογητικά κριθούν πλήρη, η άδεια θεωρείται και ανακτάται το δικαίωμα
δραστηριοποίησης. Σε περίπτωση μη υποβολής νέου αιτήματος εντός της
ανωτέρω προθεσμίας, η άδεια ανακαλείται οριστικά και αυτοδικαίως .

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΤΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
1.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΙS
2.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΙS Ή
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ
3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (ΕΦΟΣΟΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
4.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
5.ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
6. Η ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΘΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ:
α) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ Ή
ΔΗΛΩΣΗ
Β) ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΚΟ
Σε περίπτωση έλλειψης του β μπορεί εναλλακτικά να προσκομίσει μισθωτήριο
σε ισχύ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

