ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
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)

ΠΡΟΣ(1):

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
TΜΗΜΑ:
Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων,
Αδειοδοτήσεων
&
Προστασίας
Καταναλωτών,
Απασχόλησης
και
Τουρισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας*:
Αριθ. Διαβατηρίου:*

Α.Φ.Μ.
Ιθαγένεια:

Aσφαλιστικός Φορέας:

A.M.K.A.

Αριθμ. Δημοτολογίου:

Αριθμ.
Κυκλοφορίας
Οχήματος:

Δ.Ο.Υ.:
Ημερομηνία γέννησης(2):

Τόπος
Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ.

Οδός:
Fax:

Αριθ:

Τ.Κ

E-mail:

* συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα Πατέρα:

Επώνυμο Πατέρα:

Όνομα Μητέρας

Επώνυμο Μητέρας:

Αριθ.
Δελτ.
Ταυτότητας*:
Αριθ.
Διαβατηρίου:*

Α.Φ.Μ.
ΔΟΥ:

Τόπος Κατοικίας:
Τηλ.

Οδός:
Fax:

Αριθ:
E-mail:

Τ.Κ

ΟΡΙΣΜΟΣ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης ή παραλαβής τελικής διοικητικής
πράξης): Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο και ενώπιον του αρμόδιου
υπαλλήλου, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια
υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.
ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:

ΑΔΤ:
ΑΡΙΘ:

Τ.Κ:

ΟΔΟΣ:
Τηλ.

Fax:

Email:

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:
(α) Για φυσικά πρόσωπα:
Δεν κατέχω οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου
(β) Για φυσικά πρόσωπα:
Είμαι επαγγελματίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται, είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν.3874/2010, με αριθμό εγγραφής ………………………
(γ) Για φυσικά πρόσωπα:
Ασχολούμαι προσωπικά με την παραγωγή των αγροτικών προϊόντων που αναφέρω στον παρακάτω πίνακα
(δ) Για φυσικά πρόσωπα:
Ο αριθμός εγγραφής μου στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών είναι ……………………………… (Για τους
υπόχρεους εγγραφής)
(ε) Θα πουλήσω στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας παραγωγής μου, σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (για παραγωγό που είναι μέλος συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα
στα προϊόντα που παράγει)
(στ) (για ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων - μη κτηνοτρόφους) Δεν

διαθέτω εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης των παραγόμενων προϊόντων
(ζ) Εξουσιοδοτώ το ΚΕΠ (άρθρο 31 Ν. 3013/2002) να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (αναζήτηση
δικαιολογητικών κλπ) για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής μου.
(η) Εξουσιοδοτώ τον/την πιο πάνω αναφερόμενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και να παραλάβει την τελική
πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος)
Παρακαλώ, όπως μου χορηγήσετε την άδεια παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου και εγκρίνετε τη
δραστηριοποίησή μου ως παραγωγός πωλητής πλανόδιου εμπορίου/στάσιμου εμπορίου/λαϊκών αγορών
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(4)

ΠΡΟΪΟΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ
ΚΤΗΜΑΤΟΣ

Ι∆ΙΟΚ/Τ
Ο (Ι)
ΕΝ/ΝΟ
(Ε)

ΕΚΤΑΣΗ
ΚΤΗΜΑΤΟΣ
στρέµµατα

ΠΙΘΑΝΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ
(κιλά)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
(κιλά)

ΗΜ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓ
ΗΣ

(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.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

1. Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας
Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής
ΕΛΓΑ
2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας
από το TAXIS
3. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το
TAXIS.
4. Πιστοποιητικό υγείας
5. Παράβολο τρία (3) ευρώ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Αυγά

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ
ΑΙΤΗΣΗ

α. Άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή
άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής
μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική
διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με το

ν. 4056/2012 (Α' 52)
β.

Βεβαίωση

ωοσκοπικού

ελέγχου

σύμφωνα
με
τους
Κανονισμούς
853/2004 (L 139/55) και 589/2008 (L
163/6)
Μέλι

γ.
γνωστοποίηση
του
κωδικού
εκμετάλλευσης
Επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο
μελισσοκομικού
βιβλιαρίου
νομίμως
θεωρημένο, σύμφωνα με την υπ' αριθ.

370910/14.5.2001
απόφαση
Υπουργού Γεωργίας (Β' 642)

του

Πουλερικά/Κόνικλοι

Άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή
άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα
με το ν. 4056/2012 (Α' 52).

Προϊόντα αλιείας

Βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της

Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας
Αλιεύματα
υδατοκαλλιεργειών
Προϊόντα απόσταξης μικρών
αποσταγματοποιών
(διήμερων)
Προϊόντα οικοτεχνίας (άρθρο
3
4912/120862/5.11.2015
Απόφασης
Υπ.
Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (Β'
2468)

Βεβαίωση
του
Τμήματος
Αλιείας
της
Διεύθυνσης
Αγροτικής
Οικονομίας
και
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας
Άδεια απόσταξης του αρμόδιου τελωνείου
σύμφωνα με τις παραγράφους Ε.3 και Ε.8
του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α' 281).
Bεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ

ΘΑ
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣ
ΤΕΙ

Πολλαπλασιαστικό
καλλιεργούμενων
ειδών

υλικό
φυτικών

Εμφιαλωμένος οίνος

Βεβαίωση
Συνδρομής
των
Νομίμων
Προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ.
3
του
άρθρου
4
της
αριθμ.
2078/80743/25.7.2017
απόφασης
των
Υπουργών
Οικονομικών
και
Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β' 2679), εκτός
των
περιπτώσεων
παραγωγής
πολλαπλασιαστικού
υλικού
ανθοκομικών
ειδών που καθορίζονται με την υπουργική
απόφαση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 5 του ν. 1564/1985
α. Δήλωση συγκομιδής
β. Δήλωση παραγωγής οίνων και γλευκών
γ. Δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου
έτους, αν υπάρχει
δ. Αντίγραφο της δήλωσης του μικρού
οινοπαραγωγού που υποβάλλεται
στην
αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, σύμφωνα με

την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ' αριθμ.
ΔΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015
(Β'2785) Α.Υ.Ο.
Μεταποιημένα προϊόντα που
δεν
μεταποιούνται
σε
εγκατάσταση
του
παραγωγού, αλλά σε μη
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις
Γαλακτοκομικά προϊόντα
α. Για κτηνοτρόφους που
αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα
για
την
ιδιοπαραγωγή
γαλακτοκομικών προϊόντων
στην
κτηνοτροφική
τους
εκμετάλλευση σύμφωνα με
το
άρθρο
6
της
3724/162303/22.12.2014
κοινής
απόφασης
των
Υπουργών Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας
και
Αγροτικής
Ανάπτυξης
και
Τροφίμων

Άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης της
εγκατάστασης

α. βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για
την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας
β. βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο.

β. Για κτηνοτρόφους που
διαθέτουν
ιδιόκτητη
ή
μισθωμένη
εγκεκριμένη
εγκατάσταση

α.
βεβαίωση
της
καταχώρισης
της
εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των
εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου
Φορέα Ελέγχων Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
β. μισθωτήριο καταχωρημένο στο TAXIS (αν
πρόκειται για μισθωμένη εγκατάσταση)

γ. Για κτηνοτρόφους που δεν
διαθέτουν
ιδιόκτητη
ή
μισθωμένη
εγκατάσταση,
αλλά παραδίδουν το γάλα σε
εγκεκριμένη
μονάδα,
λαμβάνοντας
τελικό
μεταποιημένο προϊόν

α.
βεβαίωση
της
καταχώρισης
της
εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος στη
λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του
ΕΦΕΤ
β. ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ του
κτηνοτρόφου
και
της
εγκατάστασης
μεταποίησης του γάλακτος

δ. Για ιδιοκτήτες «μικρών
επιχειρήσεων»
παραγωγής
τυροκομικών προϊόντων - μη
κτηνοτρόφους

α. βεβαίωση του ΕΦΕΤ για τον αριθμό
έγκρισης της εγκατάστασης
β. έναρξη επιτηδεύματος με τις μεταβολές
της

Βιολογικά προϊόντα

Απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους
Κανονισμούς 834/2007 (L 189), 889/2008 (L
250) και την 245090/2006 (Β' 157)
απόφαση
των
Υπουργών
Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Για όσα προϊόντα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
ή για προϊόντα ζωικής προέλευσης και αλιείας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για τις παραγόμενες ποσότητες,
η οποία θεωρείται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, ως προς τη συσχέτιση της δηλούμενης ποσότητας με τα στοιχεία της Ενιαίας Δήλωσης Ενίσχυσης ή
των δηλώσεων παραγωγής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αλιείας, κατά περίπτωση.
Επιλέξτε με ποιο τρόπο θέλετε να παραλάβετε την απάντηση σας:
1. Να σας αποσταλεί με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση:...................................
2. Να την παραλάβετε ο ίδιος από την υπηρεσία μας
3. Να την παραλάβετε από άλλο σημείο:......................................................
4. Να την παραλάβει εκπρόσωπος σας
5. Να σας αποσταλεί με fax στον αριθμό:....................................................

ΑΙΓΙΟ…..…/...….../20…..
Ο/Η Αιτ…….
(Υπογραφή)
……………………………………………

