
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:_______________________ 

ΟΝΟΜΑ: _________________________ 

ΟΝΟΜΑ  ΠΑΤΕΡΑ:__________________ 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: _________________ 

ΗΜ/ΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ: __________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:            

___________________________________ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ______________________ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧ. (Ε-mail) 

:________________________________________    

Α.Δ.Τ.:___________________________ 

Α.Φ.Μ.:__________________________ 

Δ.Ο.Υ : __________________________ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ                      □ 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ                                □ 

ΗΜ/ΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ *: 

______________________________________         

ΑΓΟΡΑ:__________________________ 

* Εάν η άδεια μεταβιβάσθηκε στον δικαιούχο, ως  
ημερομηνία κτήσης ορίζεται η ημερομηνία 
μεταβίβασης. 
 
ΑΓΟΡΕΣ: 

Δ______________________  

Τ______________________  

Τ______________________  

Π______________________  

Π______________________  

Σ______________________ 

ΠΡΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας 
τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της παρ. 6 του αρ. 22 του ν.1599/1986 σας 
καταθέτω την παρούσα αίτηση προκειμένου να 
επικαιροποιηθούν τα ατομικά μου στοιχεία που 
τηρούνται στη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών.  

Σας καταθέτω δε τα κάτωθι 
δικαιολογητικά, για την προσωρινή τοποθέτησή 
μου με μοριοδότηση στη λαϊκή αγορά Σαλαμίνα, 
ημέρα Πέμπτη.   

 
 

Συν/να δικαιολογητικά:
  

1. Φωτοαντίγραφο αδείας   □ 
2. Φορολογική ενημερότητα  □ 
3. Ασφαλιστική ενημερότητα  □ 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΑΘΗΝΑ         /       /20… 
Ο/H AIT… 

 

 
(υπογραφή) 

 
 
 

Η Συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης είναι υποχρεωτική  
Εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων καθώς και στην αναγραφή διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη επικοινωνία υμών  και της 
Διεύθυνσης στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εγγράφων μεταξύ των πολιτών και των 
δημόσιων υπηρεσιών.  
Η παρούσα αίτηση και τα συνημμένα σε αυτήν δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν είτε  μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω των σωματείων των πωλητών  μέχρι την Παρασκευή 11/06/2021.  
Διεύθυνση ηλεκτρονικού Ταχ. : laikesagores@patt.gov.gr  
 
 
 
H Δ/νση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων, ότι υπεύθυνος επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι ο 

mailto:laikesagores@patt.gov.gr


ΟΤΑ β' βαθμού Περιφέρεια Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής συλλέγει τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα 
επεξεργάζεται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να 

αποκτήσει κάθε πολίτης υπό τους όρους του άρθρου 5 Ν.2690/1999 σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Πληροφόρησης Πολιτών της 

Περιφέρειας Αττικής. 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 το αφορούν. Έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωσή τους, τον περιορισμό της 
επεξεργασίας τους καθώς και τη λήψη αντιγράφων σε κοινώς αναγνώσιμο μορφότυπο (δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κάθε 

θιγόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 
 


