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Σ Κ Ο Π Ο Σ 

 

Να κατανοήσουν οι μαθητές όλη την διαδικασία που απαιτείται: 

- για την έναρξη ελεύθερου επαγγέλματος  (ατομικής επιχ/σης). 

 - να γνωρίσουν τα ηλεκτρονικά υλικά, εργαλεία και συσκευές. 

- να εξοικειωθούν με το εργασιακό περιβάλλον  της                  

παραπάνω επιχείρησης. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα :  

- Βήματα έναρξης  ατομικής επιχείρησης . 

- Συγκέντρωση - συμπλήρωση όλων των έντυπων  και 

δικαιολογητικών που απαιτούνται.  

- Αναζήτηση όλων των υλικών, εργαλείων συσκευών που 

εμπορεύεται η συγκεκριμένη επιχείρηση.  

- Εκμάθηση της χρήσης και του τρόπου λειτουργίας τους. 

- Προμήθεια και κοστολόγηση όλων αυτών. 

- Άσκηση επιχειρηματικότητας .  

 



ΒΗΜΑΤΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

ΒΗΜΑ 1ο  

 Πέντε (5) επικυρωμένα, φωτοαντίγραφα της ταυτότητας του             

 προσώπου στου οποίου το  όνομα θα είναι η ατομική επιχείρηση. 

 

•                      



 ΒΗΜΑ: 2Ο                      ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ    ΕΝΤΥΠΟΥ  Μ1 

           ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ  Α.Φ.Μ./ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

 Τη δήλωση αυτή 

καταθέτουμε προς τη Δ.Ο.Υ. 

Ν. Μουδανιών για να               

πάρουμε  Α.Φ.Μ.   

 (Αριθμό Φορολογικού  Μητρώου).                           

Συνημμένα: 

Υποβάλλαμε επικυρωμένη 

φωτοτυπία της αστυνομικής 

ταυτότητας. 



 

ΒΗΜΑ 3Ο  
        ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΊΝΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙ ΑΥΤΟ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΕ  Η ΣΥΝΤΑΞΗ: 

                         «ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΣΤΕΓΗΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ  ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ. » 

                                              (ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ  ΤΡΙΑ  ( 3 )  ΠΡΩΤΌΤΥΠΑ  ΜΙΣΘΩΤΉΡΙΑ) 

 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ         
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ 

 
 

             Στα........................(τόπος υπογραφής) σήμερα την ....................... (ημερομηνία 
υπογραφής) οι υπογραφόμενοι στο παρόν: αφ' ενός o .....................................……., 
κάτοικος ............................., οδός ..................................... αρ. ........... (Πλήρης 
Διεύθυνση), κάτοχος του ΑΔΤ: ……………….…….., ΑΦΜ:...............…., καλούμενoς 
εφεξής ο «Εκμισθωτής» και αφετέρου o .............................……., κάτοικος 
.........................., οδός ............................... αρ. .......... (Πλήρης Διεύθυνση), κάτοχος 
του ΑΔΤ: ……………………….., ΑΦΜ:................…., καλούμενoς εφεξής ο «Μισθωτής» 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:  

             Ο Εκμισθωτής έχει στην απόλυτη κυριότητα, νομή και κατοχή του το κατάστημα 
(εφεξής το «μίσθιο»), επιφάνειας .......τ.μ., που βρίσκεται στο ........ ισόγειο................. 
πολυκατοικίας που βρίσκεται στην .................. οδός 
..................................................................... και που αποτελείται από ........ ενιαίο χώρο 
και συγκεκριμένα: ............................................................................................, το οποίο 
εκμισθώνει στο Μισθωτή με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες: 
1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται .............. και αρχίζει από ............... μέχρι την 
....................... 
2. Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται σε ................................................ ευρώ από 
................................ μέχρι ........................................, για δε την υπόλοιπη διάρκεια της 
μίσθωσης αυτό θα αυξάνεται κάθε χρόνο και μάλιστα την .......................... κάθε 
έτους, κατά .................................................... Το μηνιαίο μίσθωμα προκαταβάλλεται 
εντός των 3 πρώτων ημερών κάθε ημερολογιακού μήνα. Η καταβολή του 
μισθώματος θα γίνεται από το Μισθωτή στην κατοικία του Εκμισθωτή ή όπου αλλού ο 
τελευταίος υποδείξει, θα αποδεικνύεται δε με έγγραφη απόδειξη του Εκμισθωτή ή του 
πληρεξουσίου του, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Ο Μισθωτής 
θεωρεί το παραπάνω μίσθωμα δίκαιο και εύλογο και υπόσχεται ότι θα το καταβάλλει 
ακόμη και αν για οποιοδήποτε λόγο που αφορά το Μισθωτή δεν ποιείται χρήση του 
μισθίου. 
3. Για την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας δόθηκε σήμερα ως εγγύηση από τον 
Μισθωτή στον Εκμισθωτή, το ποσό των ............................................................. ευρώ το 
οποίο αντιστοιχεί προς δύο μηνιαία μισθώματα και το οποίο θα επιστραφεί άτοκα 
στον μισθωτή μετά τη λήξη της μίσθωσης και εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της και 
μάλιστα μετά την εξόφληση των λογαριασμών και την αποκατάσταση τυχόν ζημιών. Η 
εγγύηση δεν συμψηφίζεται σε καμιά περίπτωση με μισθώματα ή άλλη απαίτηση του 
Μισθωτή κατά του Εκμισθωτή, καταπίπτει δε υπέρ αυτού, σε περίπτωση 
παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. Επίσης ρητά 
συμφωνείται ότι η εγγύηση αυτή θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο και μάλιστα την 
...................... κάθε έτους κατά ποσοστό ίσο προς την αύξηση του μηνιαίου 
μισθώματος, έτσι ώστε στα χέρια του εκμισθωτή να βρίσκεται πάντα ποσό ίσο προς 
δύο μηνιαία μισθώματα. 
4. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη του Μισθωτή.Απαγορεύεται 
απολύτως οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του μισθίου, όπως και η εν όλω ή εν 
μέρει υπεκμίσθωση, ή η υπ' οποιονδήποτε τίτλο, με ή χωρίς αντάλλαγμα, 
παραχώρηση της χρήσης του μίσθιου σε τρίτο, χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του 
Εκμισθωτή. 
5. Απαγορεύεται στο Μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση, επισκευή ή 
μεταρρύθμιση του μισθίου χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Εκμισθωτή, κάθε δε 
τέτοια ενέργεια που τελείται κατά παράβαση ανεξάρτητα από τις συνέπειες τις 
οποίες αυτή συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μίσθιου, χωρίς κανένα 
δικαίωμα αποζημίωσης του Μισθωτή. Σε κάθε τέτοια περίπτωση δικαιούται ο 
Εκμισθωτής να αξιώσει την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση με 
δαπάνες του Μισθωτή. 
Όλες οι τυχόν εργασίες επί του μισθίου θα εκτελούνται κατόπιν λήψεως των 
απαιτούμενων κατά περίπτωση αδειών και κατά τρόπο σύμφωνο με τις οικείες 
πολεοδομικές, αστυνομικές, υγειονομικές, ασφαλιστικές και λοιπές διατάξεις, 
λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή. Οι εργασίες θα 
εκτελούνται τηρουμένων των οικείων κανονισμών και προδιαγραφών και δεν θα 
θίγουν την δομική και στατική ασφάλεια του μισθίου. 
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 6. Ο Μισθωτής αφού εξέτασε το μίσθιο το βρήκε της τέλειας αρεσκείας του και απολύτως 
κατάλληλο για τη χρήση για την οποία το προορίζει. 
7. Ο Μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου, διαφορετικά ευθύνεται σε 
αποζημίωση για φθορές και βλάβες που προκλήθηκαν στο μίσθιο, εκτός απ' αυτές που 
οφείλονται στη συνήθη χρήση. Επιπλέον υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο καθαρό και 
να το χρησιμοποιεί κατά τέτοιο τρόπον που να μη θίγει την ησυχία, υγεία, εργασία, 
ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των περίοικων. 
8. Η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού καθώς και οι δαπάνες 
αυτόνομης θέρμανσης βαρύνουν το Μισθωτή. 
9. Κατά τη λήξη της μίσθωσης ο Μισθωτής υποχρεούται χωρίς όχληση να παραδώσει το 
μίσθιο στον Εκμισθωτή στην ίδια καλή κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά 
ευθύνεται σε αποζημίωση του Εκμισθωτή ως συνέπεια της μη έγκαιρης παράδοσης του 
μίσθιου. Σε περίπτωση εκποίησης του μίσθιου ο Εκμισθωτής με το συμβόλαιο της 
αγοραπωλησίας θα υποχρεώσει τον αγοραστή να σεβαστεί την παρούσα μίσθωση. Επίσης 
ο Μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει σε κατάλληλες ώρες την επίσκεψη του μισθίου σε 
αυτούς που επιθυμούν να το αγοράσουν, όπως και κατά τους δύο τελευταίους μήνες της 
μίσθωσης την επίσκεψη καθημερινά επί δυο ώρες σε αυτούς που επιθυμούν να το 
μισθώσουν στη συνέχεια. 
10. Η σιωπηρή αναμίσθωση, η παράταση του χρόνου της μίσθωσης αποκλείεται 
απολύτως και επ' ουδενί λόγω μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια η από οποιαδήποτε αιτία 
τυχόν παραμονή του Μισθωτή στο μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, το δε τυχόν 
μίσθωμα που θα εισπραχθεί από τον Εκμισθωτή κατά το διάστημα αυτό θα θεωρείται ότι 
καταβλήθηκε σε αυτόν λόγω αποζημίωσης για τη μη εμπρόθεσμη παράδοση του μίσθιου 
και όχι ως ρητή ή σιωπηρή παράταση της μίσθωσης. 
11. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος, όπως και η αναμίσθωση ή 
παράταση της μίσθωσης θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, 
αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Η μη τυχόν έγκαιρη ενάσκηση 
από τον Εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιώματός του εφ' άπαξ ή κατ' επανάληψη δε θα 
σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά του αυτό. 
12. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους 
όρους του παρόντος που συμφωνούνται όλοι ως ουσιώδεις, παρέχει στον Εκμισθωτή το 
δικαίωμα να λύσει μονομερώς την παρούσα μίσθωση και να εξώσει το Μισθωτή από το 
μίσθιο κατά την εξωστική διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
13. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής εκποιήσει ή μεταβιβάσει κατά 
τη διάρκεια της μίσθωσης σε τρίτον την κυριότητα του μισθίου ή παραχωρήσει άλλο 
εμπράγματο δικαίωμα που αποκλείει το Μισθωτή από τη χρήση, ο νέος ιδιοκτήτης θα 
υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μίσθωσης. Σε τέτοια περίπτωση ο 
Εκμισθωτής με το συμβόλαιο αγοραπωλησίας θα υποχρεώσει τον αγοραστή να σεβαστεί 
την παρούσα μίσθωση. 
Σε πίστωση των ανωτέρω οι συμβαλλόμενοι συνέταξαν το παρόν συμφωνητικό σε τρία 
αντίτυπα και αφού τα υπέγραψαν ως ακολούθως έλαβαν ο καθένας από ένα, το δε τρίτο 
θα κατατεθεί στην αρμόδια οικονομική εφορία με επιμέλεια του Εκμισθωτή εντός 30 
ημερών από την υπογραφή του. 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ  
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ΒΗΜΑ 4Ο  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΕΝΤΥΠΟΥ    ΑΙΤΗΣΗΣ (Π) 

 

 

 Με την αίτηση αυτή ζητάμε 
από την εφορία να έρθουν 
στο μίσθιο να κάνουν αυτοψία 
και να επιβεβαιώσουν ότι ο 
επαγγελματικός  χώρος είναι 
κενός και δεν συντρέχει λόγος 
υπεραξίας. 

 Επισυνάπτουμε στην αίτηση 
το ιδιωτικό συμφωνητικό 
μίσθωσης επαγγελματικής 
στέγης 

 Τα στοιχεία αυτά είναι 
απαραίτητα για την έναρξη 
επαγγέλματος. 



ΒΗΜΑ 5Ο  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ 

• Νικολάου Δημήτριος Β. 

• Εμπορία Ηλεκτρονικών Ειδών 

     Flying Electronics 

• Θεσσαλονίκης  47 

• N. Μουδανιά Χαλκιδικής 

• Α.Φ.Μ: 109560790  

• Τηλ. 2373025999 

• Mail: nikolaou@otenet.gr 

 

• (Τα στοιχεία της σφραγίδας 
τυπώθηκαν σε τυπογραφείο). 

mailto:nikolaou@otenet.gr


ΒΗΜΑ 6Ο  

Προμηθευτήκαμε από το βιβλιοπωλείο: 
  

 1. Τριπλότυπο μπλοκ αποδείξεων παροχής     

    υπηρεσιών.  (αυτογραφικό) 
 

 

2. Τριπλότυπο  Δελτίο αποστολής. (αυτογραφικό)  

 

3. Τριπλότυπο  Τιμολόγιο-Δελτίο  Αποστολής. 

(αυτογραφικό) 

 

4. Βιβλίο εσόδων- εξόδων ελεύθερου επαγγελματία 



                           ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

      ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ     ΜΠΛΟΚ      ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ 

Φυλλομετρήθηκε με αύξοντα αριθμό από το 1 έως το 100. 

Σφραγίστηκε κάθε φύλλο του, με την ατομική σφραγίδα του επιχειρηματία. 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙKO  ΜΠΛΟΚ, ΔΕΛTIO ΑΠΟΣΤOΛΗΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

                                        (ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ)  

 

Φυλλομετρήθηκε με αύξοντα αριθμό από το 1 έως το 100. 

Σφραγίστηκε κάθε φύλλο του, με την ατομική σφραγίδα του επιχειρηματία. 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:      ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

Φυλλομετρήθηκε με αύξοντα αριθμό από το 1 έως το 100. 

Σφραγίστηκε κάθε φύλλο του, με την ατομική σφραγίδα του επιχειρηματία. 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  

ΒΙΒΛΙΟΥ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ    

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 



ΒΗΜΑ 7Ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΕΝΤΥΠΟΥ   ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ   ΔΗΛΩΣΗΣ 

 ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ (1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86     

 ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ   ΓΙΑ  ΤΟ    ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ .  

 

 

ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, 

δηλώνουμε ότι : 

Πρώτη φορά θεωρώ βιβλία και 

στοιχεία και ουδέποτε στο 

παρελθόν είχα οποιαδήποτε 

επαγγελματική δραστηριότητα 

ούτε και συμμετείχα σε 

οποιαδήποτε εταιρεία. 

 Έχω ατομική επιχείρηση στην οδό 

Θεσσαλονίκης 47, στα Ν. 

Μουδανιά Χαλκιδικής  και δεν 

απασχολώ προσωπικό.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ: 8Ο     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΝΤΥΠΟΥ:  ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

                   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ    ΣΤΟ   ΕΜΠΟΡΙΚΟ   ΚΑΙ    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ            

                                      ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ   ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ 9Ο        
         ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ  ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ 

                                             ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

 
Η ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΏΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙς ΟΔΗΓΙΕς, ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Σ' 

ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗς ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΓΕΛΊΑ ΠΡΟς ΤΟ ΕΒΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗς ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ - ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 

ΣΤΟ ΕΒΕΑ: 

 

Α. Η ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌς ΤΊΤΛΟς 

ΔΗΛΏΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΌ ΤΊΤΛΟ (ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΣΥΝΑΛΛΆΣΣΕΤΑΙ Η ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ), ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΉ 

ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΎΡΩΣΉ ΤΟΥς ΣΤO ΠΡΩΤΌΚΟΛΛΟ ΕΠΩΝΥΜΙΏΝ ΚΑΙ ΤΊΤΛΩΝ, ΠΟΥ ΤΗΡΕΊ ΤΟ ΕΒΕΑ. 

 Β. Η ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ, ΤΑ ΤΗΛΈΦΩΝΑ, ΤΑ FAX ΚΑΙ ΤΑ E-MAIL 

ΔΗΛΏΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ, ΤΑ ΤΗΛΈΦΩΝΑ, ΤΑ FAX ΚΑΙ ΤΟ E-MAIL ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ ΤΗς ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗς 

(ΚΑΤΑΧΩΡΟΎΝΤΑΙ ΓΙΑ ΌΛΕς ΤΙς ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙς Π.Χ. ΈΔΡΑς, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΆΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΊΩΝ, ΑΠΟΘΗΚΏΝ, ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΩΝ 

Κ.ΛΠ.). 

 

 Γ. ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑς 

ΔΗΛΏΝΟΥΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑς: ΤΟΥ ΦΟΡΈΑ ΤΗς ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗς (ΣΤΙς ΑΤΟΜΙΚΈς)  
 

 

Δ. ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑς 
ΔΗΛΏΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑς ΤΗς ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗς (ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΎΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΑΣΚΉΣΕΩς ΕΠΙΤΗΔΕΎΜΑΤΟς 

ΤΗς Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΟ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΆ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΏΝ ΣΚΟΠΌ). 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΤΟ ΔΗΛΟΎΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΈς ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΊ Η ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ (ΚΑΙ ΌΧΙ Η ΓΕΝΙΚΉ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΎ ΤΗς), ΚΑΙ ΚΑΤΆ ΤΟ ΔΥΝΑΤΌΝ ΕΥΚΡΙΝΈς ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΊ (ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΟΥ ΕΒΕΑ) 

ΜΕ ΒΆΣΗ ΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΉ ΚΩΔΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ (ΣΤΑΚΟΔ) ΤΗς Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

 Ε. ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ  
ΔΗΛΏΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΆ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΠΑΡΆΓΕΙ, ΕΙΣΆΓΕΙ, ΕΞΆΓΕΙ, ΕΜΠΟΡΕΎΕΤΑΙ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΎΕΙ Η ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, Ως ΚΑΙ ΟΙ ΟΊΚΟΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΎ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΎΕΙ Η ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΉ ΣΑς, ΚΑΘΏς ΕΠΊΣΗς ΚΑΙ ΟΙ ΧΏΡΕς ΣΤΙς ΟΠΟΊΕς ΕΞΆΓΕΤΕ Ή ΑΠΌ ΤΙς ΟΠΟΊΕς ΕΙΣΆΓΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΔΗΛΩΘΟΎΝ ΈΝΑ-ΈΝΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ) ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΟΎΝ (ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΟΥ ΕΒΕΑ) ΜΕ ΒΆΣΗ 

ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΊΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ (INTRASTAT) ΤΗς EUROSTAT ΚΑΙ ΤΗς Ε.Σ.Υ.Ε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BHMA: 10ο 

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ   ΣΤΟΝ   ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ   ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ            

                                              ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  
 

Για την εγγραφή στον (Ο.Α.Ε.Ε) απαιτούνται τα ακόλουθα     

δικαιολογητικά (απευθύνεστε στο τμήμα εγγραφών): 
 

1. Υπεύθυνη δήλωση του (Ν.1599/86) στην οποία δηλώνουμε ότι: δεν έχουμε 

ασφαλιστεί ποτέ στο παρελθόν πουθενά αλλού. 

 

2. Το μισθωτήριο επαγγελματικής στέγης θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ.  

       

 

3. Υπεύθυνη δήλωση από  την  Δ.Ο.Υ.  Μη  υπόχρεου υποβολής φορολογικής 

δήλωσης. 

 

4. Δύο φωτοαντίγραφα ταυτότητας.  

 

5. Αντίγραφο βεβαίωσης απογραφής ΑΜΚΑ από το ΚΕΠ. 

 

6.  Ποσό εγγραφής 111,10 ευρώ. 
 

 



ΒΗΜΑ 11Ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ  ΟΑΕΕ 

(ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ: 12Ο   
ΕΝΑΡΞΗ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ   ΣΤΗΝ   Δ.Ο.Υ.    Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν  στο τμήμα Μητρώου 

της Δ.Ο.Υ. 

 

 

1. Βεβαίωση προεγγραφής από τον Ο.Α.Ε.Ε. 

 

2. Βεβαίωση προεγγραφής από το Επιμελητήριο 

 

3. Φωτοτυπία ταυτότητας 

 

4. Μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής στέγης 

 

5.΄Εντυπο Μ2 



 

 
 

ΒΗΜΑ: 12Ο                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 

                             Βεβαίωση προεγγραφής από τον Ο.Α.Ε.Ε. 

  
 

  



ΒΗΜΑ: 12Ο        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ 

 ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ   ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ   ΣΤΟ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 



ΒΗΜΑ 13Ο        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Μ2 

              ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 



 ΒΗΜΑ: 13Ο               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ  
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΒΗΜΑ: 13Ο      ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ                     

                                      ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 
7) 47.43.33.04   Λιανικό εμπόριο δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης που δεν μπορούν να  

                             λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας.  

 

8)  47.43.33.05    Λιανικό εμπόριο δεκτών τηλεόρασης. 

 

9)  47.43.33.06    Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ενισχυτών ακουστικής συχνότητας,  

                            ηλεκτρικών συστημάτων ενίσχυσης ήχου. 

 

10) 47.43.33.07   Λιανικό εμπόριο κεραιών και ανελκυστήρων κάθε είδους και μερών  

                            τους,  μερών ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών, μερών εξοπλισμού 

                             ραντάρ, όχι για αυτοκίνητα και οχήματα. 

 

11) 47.43.33.09   Λιανικό εμπόριο μεγάφωνων, ακουστικών κεφαλής, ακουστικών και  

                            συνδυασμών μικροφώνων και ακουστικών. 

 

12) 47.43.33.10  Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής  

                            ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας. 

 

13) 47.43.33.11   Λιανικό εμπόριο μικροφώνων και υποστηριγμάτων τους. 

 

14) 47.43.33.16   Υπηρεσίες τοποθέτησης ραδιομαγνητόφωνων σε αυτοκίνητα και  

                             μοτοσυκλέτες και αυτοκινούμενα μηχανήματα.    



ΒΗΜΑ: 13Ο    ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ     

                                    ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

  46.43.12 Χονδρικό εμπόριο ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού εξοπλισμού,καθώς και εξοπλισμού Βίντεο και DVD 

 46.43.12.01 Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων δεκτών ραδιοφώνου ή τηλεόρασης  και 

παρόμοιων ειδών 

 46.43.12.02 Χονδρικό εμπόριο δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης 

 46.43.12.03 Χονδρικό εμπόριο δορυφορικών συστημάτων (κεραιών, ανακλαστήρων) 

 46.43.12.05  Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη 

τηλεγραφία 

 46.43.12.06 Χονδρικό εμπόριο κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους, μερών ραδιοφωνικών 

δεκτών και πομπών, μερών εξοπλισμού ραντάρ, όχι για αυτοκίνητα οχήματα 

 46.43.12.07 Χονδρικό εμπόριο μαγνητοφώνων και άλλων συσκευών εγγραφής ήχου 

 46.43.12.08 Χονδρικό εμπόριο μεγάφωνων, ακουστικών κεφαλής, ακουστικών και συνδυασμών μικροφώνων 

και ακουστικών 

 46.43.12.09 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και 

εικόνας 

 46.43.12.10 Χονδρικό εμπόριο  μετά από εισαγωγή – δεκτών τηλεόρασης, ραδιοφώνου και παρόμοιων ειδών 

 46.43.12.11 Χονδρικό εμπόριο μικρόφωνων και υποστηριγμάτων τους 

 46.43.12.12 Χονδρικό εμπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας 

 46.43.12.13 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων δορυφορικών λήψεων 

 46.43.12.14 Χονδρικό εμπόριο συστημάτων περιστροφής δίσκων, πικάπ, κασετοφώνων και άλλων συσκευών 

αναπαραγωγής ήχου 

 46.43.12.15 Χονδρικό εμπόριο τηλεοπτικών δεκτών 

 46.43.12.16 Χονδρικό εμπόριο τηλεοπτικών μηχανών λήψης 



ΒΗΜΑ: 13Ο     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ  (Μ6) 

                ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 



ΒΗΜΑ: 14
Ο    

 ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

Για την θεώρηση του Βιβλίου εσόδων – εξόδων και των μπλοκ, 
(αποδείξεων, τιμολογίων και δελτίων αποστολής), η ΔΟΥ, ζητάει να της 
καταθέσουμε τις βεβαιώσεις, εγγραφής μας, στο Επιμελητήριο και στον 
Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών. 

 

Για την εγγραφή μας, στους παραπάνω Οργανισμούς, έπρεπε να 
καταθέσουμε σε αυτούς τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

 

 Στο επιμελητήριο: 

 1. Βεβαίωση της έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ (απλό φωτοαντίγραφο) 
και 
 
 2. Το χρηματικό ποσό των εννέα (9,00) ευρώ. 
 
 Στον  Ο.Α.Ε.Ε.: 

Βεβαίωση της έναρξης εργασιών από την Δ.Ο.Υ. (απλό φωτοαντίγραφο) 
      
 
 
 

 

•   

 



ΒΗΜΑ 15Ο        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

               ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

    Για την θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων: 

 

1. Καταθέτουμε την  υπεύθυνη δήλωση του                   

     Ν.1599/86 ότι δεν απασχολούμαι προσωπικό και  

     δεν είχαμε ατομική επιχείρηση στο παρελθόν. 

2. Την βεβαίωση για θεώρηση που πήραμε από το 

     Επιμελητήριο. 

3. Την βεβαίωση για θεώρηση που πήραμε από τον  

    Ο.Α.Ε.Ε. 

4. Ένα φωτοαντίγραφο της έναρξης εργασιών 

5. Τα στοιχεία θα πρέπει να είναι σφραγισμένα και 

    αριθμημένα πριν τα πάμε στην Δ.Ο.Υ. 

 



ΒΗΜΑ 15Ο        ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

                  (ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ.) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:     ΕΝΤΥΠΟ  Β1 

  

Στα βιβλία σημειώνουμε τα 

βιβλία μας:    

Βιβλίο εσόδων – εξόδων  

αθεώρητο 

 

Στα στοιχεία: 

Τα μπλοκάκια που θα     

θεωρήσουμε. 



   

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ:  

ΣΡΑΓΙΔΑΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ – 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ – ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΦΥΛΛΟΥ 

 

 

 



ΒΗΜΑ 17Ο     ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ Β1 ΚΑΙ Β2 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ) 

 



ΒΗΜΑ 16Ο  ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 






