
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 

 
Ο – Η Όνομα: 

  
Επώνυμο: 

 

 
Όνομα Πατέρα: 

  
Επώνυμο Πατέρα: 

 

 
Όνομα Μητέρας 

  
Επώνυμο Μητέρας: 

 

 
Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας*: 

  
Α.Φ.Μ. 

 

  Αριθ. Διαβατηρίου:*    Ιθαγένεια:  

  Aσφαλιστικός Φορέας:    A.M.K.A.  

  Αριθμ. Δημοτολογίου:  Αριθμ.        
Κυκλοφορίας 

Οχήματος: 

 

  Δ.Ο.Υ.:  

 
Ημερομηνία γέννησης(2): 

   
Τόπος 
Γέννησης: 

 

 
Τόπος Κατοικίας: 

  
Οδός: 

  
Αριθ: 

  
Τ.Κ 

 

 
Τηλέφωνο: 

  
Fax: 

  
E-mail: 

 

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 
(α) Για φυσικά πρόσωπα: 
Δεν κατέχω οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου 

(β) Τα είδη που κατασκευάζω, τα μηχανήματα, τα υλικά και τα εργαλεία που χρησιμοποιώ 

είναι…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……… 

και είναι παραγόμενα έργα αποκλειστικά ιδίας δημιουργίας. 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται µε κάθειρξη 
µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

 
 
 

 

 

ΠΡΟΣ(1):  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 
TΜΗΜΑ: 
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 
Αδειοδοτήσεων & Προστασίας 
Καταναλωτών, Απασχόλησης και 
Τουρισμού  

 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 



 

 
 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ: ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας 

από το TAXIS 

  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

• βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, 

• για έργα τέχνης και καλλιτεχνήματα προσκομίζεται βεβαίωση του Επιμελητηρίου Εικαστικών 

Τεχνών Ελλάδας (Ε.Ε.Τ.Ε.), η οποία χορηγείται ύστερα από επίδειξη του δημιουργού, στην οποία 

αναφέρεται το είδος των έργων τέχνης, τα υλικά, ο τρόπος δημιουργίας αυτών, κάθε άλλη 

πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από το φορέα πιστοποίησης, καθώς και ότι τα παραγόμενα έργα 

είναι έργα πρωτότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας του ενδιαφερόμενου προσώπου, 

• για τους χειροτέχνες απαιτείται βεβαίωση χειροτεχνικής δεξιότητας, η οποία χορηγείται από τη 

Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ύστερα από επίδειξη του ενδιαφερόμενου της διαδικασίας 

παραγωγής του χειροτεχνήματος. Στη σχετική βεβαίωση αναγράφονται τα παραγόμενα είδη, τα 

μηχανήματα, τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία, 

Οι κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές 

σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης 

βεβαίωσης. (παρ. 3 άρθρο 45 Ν.4497/17) 

 

Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας: 

 
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:................................... 

   

     2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας 
      
     3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο:......................................................  
     
     4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας 

     
     5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:....................................................  

 

  
              ΑΙΓΙΟ…..…/...….../20…..  

 
                                                                                        Ο/Η Αιτ……. 

 
                (Υπογραφή) 

 
 

………………………..

http://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-45-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CF%87-2/


 


