ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ : Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης
Εμπορικών Δραστηριοτήτων

ΕΠΩΝΥΜΟ

:

ΟΝΟΜΑ

:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

:

Α.Φ.Μ.

:

Παρακαλώ να μου εκδόσετε Βεβαίωση
Πρόσληψης Υπαλλήλου από Παραγωγό
Πωλητή
Υπαίθριου
Εμπορίου.
Κατέχω την υπ' αριθμό

Δ. Ο. Υ.

:

Άδεια Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου

Α.Δ.Τ. ή ΔΙΑΒΑΤ.

:

Εμπορίου μου σε :

ΗΜΕΡ. ΓΕΝ/ΣΗΣ

Στάσιμο Εμπόριο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:
:

ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΑΣ

:

Α.Μ.Κ.Α.

:

:

ΑΡ.ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ :

Όνομα

:

ΑΡ.ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
:

Πατρώνυμο

:

ΑΡ ΤΑΜ/ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ
:

Διεύθυνση

:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

Αρ.Δημοτολογίου
:

EMAIL

:

Α.Δ.Τ.ή Διαβ

:

Α.Φ.Μ.

:

Δ.Ο.Υ.

:

Παραγωγό Πωλητή

Ασφ.Φορέας

:

Υπαίθριου Εμπορίου

Α.Μ.Κ.Α.

:

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ

Πλανόδιο Εμπόριο

Σας γνωρίζω ότι προσέλαβα για την
υποβοήθηση
της
άσκησης
της
δραστηριότητάς μου τον/την υπάλληλο :
Επώνυμο

ΘΕΜΑ

Λαική Αγορά

: Πρόσληψη Υπαλλήλου από

: Δημοτική Ενημερότητα
Άδεια Παραγωγού Πωλητή
Υπαίθριου Εμπορίου
Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
ή Διαβατήριο Παραγωγού

ΚΑΒΑΛΑ ….. / ….. / 20…..
Ο/Η Αιτών/ούσα

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
ή Διαβατήριο Υπαλλήλου
Σύμβαση Εργασίας
Μία (1) Φωτογραφία Υπαλλήλου
πρόσφατη
Υπεύθυνη Δήλωση Πωλητή
Πιστοποιητικό Υγείας Πωλητή
κατά περίπτωση

1

Ενημερωτικά Στοιχεία
Ο πωλητής, ο οποίος προσλαμβάνει υπάλληλο, υποχρεούται να ενημερώσει αυθημερόν για την
πρόσληψη στην αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή, υποβάλλοντας αίτηση για την έκδοση σχετικής
βεβαίωσης πρόσληψης
Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, ο πωλητής ενημερώνει κάθε φορά αμελλητί και για
την τυχόν ανανέωσή της
Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, ο πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει εντός τριών (3)
ημερών την αρμόδια αρχή, για τη διαγραφή του υπαλλήλου από την άδεια και την ενημέρωση του
Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 58
Οι διατάξεις του παρόντος δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των πωλητών ως εργοδοτών, που
απορρέουν από την εργατική νομοθεσία, ιδίως τις υποχρεώσεις και τις διαδικασίες αναγγελίας της
πρόσληψης, της απόλυσης ή της με οποιονδήποτε τρόπο λύσης της εργασιακής σχέσης
Στην περίπτωση των αγρεργατών, που απασχολούνται σε παραγωγούς αγροτικών προϊόντων και
παράλληλα εργάζονται ως λιανοπωλητές στις λαϊκές αγορές, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.12 του
άρθρου 7 του ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της παρ. 1α του άρθρου 52 του ν.
3518/2006 (Α΄ 272).

2

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

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)

Υπαλλήλου σε Παραγωγό Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου

ΠΡΟΣ(1):

Δήμο Καβάλας

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:

Α.Φ.Μ.

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Α.Μ.Κ.Α.

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Τηλέφωνο

Αριθ:

ΤΚ:

(Εmail):

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 :
1). Δεν κατέχω άδεια παραγωγού ή επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
2). Δεν λαμβάνω σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα

Ημερομηνία : …... / ..…. / 20...…..
Ο – Η Δηλ………..
(Υπογραφή)

(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.

