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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Το άρθρο 22 “Θεώρηση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου" του Ν. 4497/17 (ΦΕΚ 
171/13.11.2017 τεύχος Α'): Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της 
επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.  

2. Τα άρθρα 75 & 285 (Ενημερότητα οφειλών) του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α΄ ) Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας.  

3. Την Αριθμ. 12679/18 (ΦΕΚ 353 Β/07-02-2018) : Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών 

πωλητών υπαίθριου εμπορίου. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι άδειες επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. Για τη θεώρηση της άδειάς του ο πωλητής 
υποβάλλει: 

1. αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αδειούχος δηλώνει ότι: 

◦ α) δεν ασκεί άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι, σε περίπτωση που ασκεί, το εισόδημα που αποκτά δεν 
υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21 του Ν. 4497/17, 

◦ β) 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 του 
Ν. 4497/17,  

◦ γ) ότι δεν λαμβάνει σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα, 

◦ δ) ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 36 του Ν.   
4497/17,  

2. εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών (3) ετών,  

3. βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές,  

4. έντυπα Ε1 των τελευταίων τριών (3) ετών, 

5. έντυπα Ε3 των τελευταίων τριών (3) ετών,  

6. δημοτική ενημερότητα από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου  

7. κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012 (Β'1199) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

8. παράβολο 15 ευρώ από το ταμείο του Δήμου (Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 12679/01.02.2018 (ΦΕΚ 
353/07.02.2018 τεύχος Β'). 

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. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 Η αίτηση υπεύθυνη δήλωση (του Ν. 1599/86) και οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το 

γνήσιο της υπογραφής από  Δημόσια Αρχή εφόσον δεν κατατεθούν αυτοπροσώπως. 
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