
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
Σύμφωνα με το Π.Δ. 249/28-6-1993 όπως ισχύει σήμερα 

 
 Απολυτήριο τουλάχιστο Λυκείου ή Δημόσιας Εμπορικής Σχολής ή άλλης ισοτίμου ή αντιστοίχου προς 

αυτές Σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 που να αναφέρετε ότι: 

α) «δεν είμαι υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχείρησης στην οποία συμμετέχει το  
Δημόσιο κατά οποιοδήποτε τρόπο» και  

β) «δεν εμπίπτω στις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 4 του Π.Δ. 219/91 που προβλέπουν ποια πρόσωπα  
δεν μπορούν να είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι». 

 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (Όπου πρέπει να συμπληρωθεί το εξής κείμενο:  
"δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης 
στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, συκοφαντικής 
δυσφήμησης, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας 
ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα." 

ή σε αντίθετη περίπτωση 
"έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις …….."). 

 Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατήριο για τους αλλοδαπούς μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών απαιτείται επιπλέον άδεια παραμονής και 
άδεια ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας σε ισχύ, γι' αυτούς η αμοιβαιότητα για την άσκηση 
επαγγέλματος Εμπορικών Αντιπροσώπων βεβαιώνεται με ειδική κάθε φορά πιστοποίηση που 
χορηγείται από την Ελληνική Διπλωματική Αρχή. 

 
Η εγγραφή γίνεται από τον ίδιο ή από άλλο πρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη από δημόσια υπηρεσία. 

 
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ : Όσοι δεν προέρχονται από χώρες-μέλη της Ε.Ε. χρειάζονται ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ & ΑΔΕΙΑ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ σε ισχύ. 
 
Η ισοτιμία ή αντιστοιχία για τίτλους σπουδών δίνεται: 
α) Από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για απόφοιτους Λυκείου κ.τ.λ. 
β) Από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τίτλους επαγγελματικής εκπαίδευσης. 
γ) ) Από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΑΘΗΝΑΣ  για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης (Αγ. Κωνσταντίνου 54 Τ.Κ. 10437  τηλ 
210-5281000, information@doatap.gr).. 
 
Το Επιμελητήριο Φθιώτιδας θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα : πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και 

πιστοποιητικό ότι δεν έχετε τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση.  
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