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Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4497/2017 (ΦΕΚ.171 /13-11-2017), και λαμβάνοντας υπόψη τις
τροποποιήσεις που επήλθαν με τη ψήφιση των νόμων 4541/2018 (ΦΕΚ 93Α/31-5-2018) και ν.4582/2018
(ΦΕΚ 208Α/11-12-2018), σας γνωρίζουμε τα εξής:
Οι άδειες των επαγγελματιών πωλητών θεωρούνται ανά τριετία. Για τη θεώρηση τους
υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά.
1. Αίτηση Υπεύθυνη δήλωση όπου δηλώνεται ότι «α) δεν ασκώ άλλη επαγγελματική δραστηριότητα ή ότι,
σε περίπτωση που ασκώ, το εισόδημα που αποκτώ δεν υπερβαίνει το όριο του άρθρου 21. ήτοι δεν έχω
εισοδήματα από τη χονδρική πώληση των πωλούμενων προϊόντων, που αναγράφονται στην άδειά μου,
που να υπερβαίνουν το 15% του ετήσιου τζίρου μου ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή, που να
υπερβαίνουν το 40% του ποσού του κατωφλίου της φτώχειας, μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, που
αφορά μονοπρόσωπα νοικοκυριά, όπως αυτό δημοσιεύεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Τεκμαρτά εισοδήματα ή
εισοδήματα από μισθώματα και αντιμισθίες από θέσεις αιρετών δεν λαμβάνονται υπόψη για την υπέρβαση
του ανωτέρω ορίου και β) δεν λαμβάνω σύνταξη γήρατος από οποιονδήποτε φορέα».
2. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων τριών(3) ετών,
3. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές της (από το σύστημα TAXIS).
4. Έντυπα Ε1 και Ε3, τριών (3) ετών 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
5. Κατά περίπτωση, πιστοποιητικό υγείας, εν ισχύ σύμφωνα με την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.35797/4.4.2012
(Β΄1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι «δεν έχω οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την
καταβολή του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους στο φορέα λειτουργίας».
7. Παράβολο όπως προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση 12679/2018(ΦΕΚ 353Β/ 7-2-018) Το ποσό
των δεκαπέντε (15€) ευρώ κατατίθεται υπέρ της Περιφέρειας Αττικής στον κάτωθι λογαριασμό της
τράπεζας Alpha Bank IBAN GR20 0140 8020 8020 0200 1001 473
Όσοι επαγγελματίες λαϊκών αγορών, δεν έχουν ανανεώσει την άδειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν.4264/2014 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του ν.4264/2014 ή του
ν.4497/2017, μπορούν να δραστηριοποιούνται μέχρι τις 15-1-2019 δίχως να απαιτείται θεώρησηανανέωση. Σε περίπτωση που οι άδειες δεν θεωρηθούν εντός της ως άνω προθεσμίας ανακαλούνται
οριστικά και αυτοδικαίως.».
Επισημαίνεται ότι με τη παρέλευση της τριετίας από τη θεώρηση της άδειας, ο επαγγελματίας
πωλητής δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο χώρο της λαϊκής αγοράς όπως επίσης δε
θα πραγματοποιείται καμία μεταβολή στην επαγγελματική άδεια και θα επιβάλλονται οι ανάλογες
διοικητικές κυρώσεις όπως προβλέπονται από το αρ.55 του ν.4497/2017

