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ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ 

 ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ   

                                                                                                                                     ΠΡΟΣ 

                                                                                                     ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                                                                              ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

                                                                                                     ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

                                                                                            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

Επώνυμο: ………………………………………… 

Όνομα: ………………………………………… 

Όνομα πατέρα: ………………………………………… 

Όνομα μητέρας: ………………………………………… 

Όνομα συζύγου: ………………………………………… 

Έτος γεννήσεως: ………………………………………… 

Τόπος γεννήσεως:                                    ………………………………………… 

Διεύθυνση κατοικίας:  ………………………………………… 

Τηλέφωνο: ………………………………………… 

E mail ………………………………………… 

Α. Δ. Τ.: ………………………………………… 

Α.Φ.Μ/Δ.Ο.Υ:  ………………………………………… 

Α.Μ.Κ.Α.:                                                  ………………………………………… 

Αριθμός μητρώου εμπόρων  

νωπών οπωροκηπευτικών:                         

………………………………………… 

Αριθμός Ταμειακής 

μηχανής: 

………………………………………… 

Κωδικός Αριθμός 

Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 

………………………………………… 

Αριθμός κυκλοφορίας 

οχήματος:           

………………………………………… 

 

Σας υποβάλλω συνημμένα τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με την Υ.Α. 

55332/27.05.2022 (ΦΕΚ Β 2660) προκειμένου 

να μου ανανεωθεί η άδεια επαγγελματία 

πωλητή λαϊκών αγορών:  

 

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: 

 

1.             Δ……………………………… 

2.             Τ……………………………… 

3.             Τ..…………………………….. 

4.             Π……………………………… 

5.             Π.……………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννινα, …………………………………. 

Ο/Η ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 

 

 

(Υπογραφή) 
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Συνημμένα δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας Δικαιούχου. 

2. Φωτοαντίγραφο άδειας σε ισχύ όπου θα περιλαμβάνονται  : 

• τα στοιχεία ταυτότητας, 

• ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), 

• ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), 

• τα πωλούμενα είδη, 

• ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος), 

• Οι λαϊκές αγορές που συμμετέχει, 

• οι θέσεις άσκησης δραστηριοποίησης για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε 

τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου. 

4. Αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής 

δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (TAXIS). 

5. Ισχύον αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),  

(δεν απαιτείται για ανανέωση που θα γίνει έως 31-12-2022). 

6. Ισχύον αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), που έχει 

εκδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση 

καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης 

τηρούνται, (δεν απαιτείται για ανανέωση που θα γίνει έως 31-12-2022). 

7. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος). 

8. Δελτίο Καταλληλόλητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος 

(ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος). 

9. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.4.2012 (Β’ 

1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων, ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα αίτηση είναι ο ΟΤΑ β βαθμού Περιφέρεια Ηπείρου. Η Περιφέρεια Ηπείρου συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και τα επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για την  εκτέλεση των κατά το νόμο αρμοδιοτήτων της. Πρόσβαση στα 
δεδομένα αυτά μπορεί να αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 Ν.2690/1999. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για το 
χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του αιτήματος του πολίτη και στη συνέχεια για σκοπούς αρχειοθέτησης, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που την αφορούν. Έχει 
επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους καθώς και στη λήξη αντιγράφων σε κοινώς 
αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων, Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679. Κάθε θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 


