ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ : Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ
Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων

Φυσικό Πρόσωπο
ΕΠΩΝΥΜΟ

:

Παρακαλώ να μου Εκδόσετε Άδεια

ΟΝΟΜΑ

:

Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

:

ως :

Α.Φ.Μ.

:
Επαγγελματίας Αγρότης

Α.Δ.Τ. ή ΔΙΑΒΑΤ. :
ΗΜΕΡ. ΓΕΝ/ΣΗΣ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αγροτικός Συνεταιρισμός

:
:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

EMAIL

:

Ομάδα Παραγωγών

Οργάνωση Παραγωγών

Συνεταιρισμός, Ομάδα - Οργάνωση Παραγωγών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ,
ΟΜΑΔΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

:

Α.Φ.Μ.

:

:
ΝΟΜΙΜΟΣ
:
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Επώνυμο
Όνομα
Αρ. Δελτίου Ταυτότητας

:
:

ΘΕΜΑ

: Έκδοση Άδειας Παραγωγού
Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου

ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ : Παράβολο
Δημοτική Ενημερότητα
Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας ή
Βεβαίωση Έδρας Συν. Ομ. Ορ.
Υπεύθυνη Δήλωση άρθρου 11
Ειδικά δικαιολογητικά ανάλογα
με το αντικειμένου εμπορίας
συνέχεια

1

Συνέχεια συννημένων Δικαιολογητικών Παραγωγού Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου
Α Επαγγελματίας Αγρότης
1

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν κατέχει
οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια υπαίθριου εμπορίου. (Αναγράφεται και ο αριθμός
Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών, για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό)

2

Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν.
3874/2010, στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας
αγρότης.

3

Αντίγραφα της τελευταίας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας
Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής ΕΛΓΑ.

5

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

6

Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας από το TAXIS *

7

Βεβαίωση Ταμειακής Μηχανής από το TAXIS *

8

Πιστοποιητικό Υγείας

9

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
* Οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. και δραστηριοποιούνται στο
στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
καθώς και βεβαίωσης ταμειακής μηχανής από το TAXIS

Β Αγροτικός Συνεταιρισμός, Ομάδα Παραγωγών, Οργάνωση Παραγωγών
α) Για τους συνεταιρισμούς *
1

Βεβαίωση εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων
συλλογικών φορέων του άρθρου 19 του ν. 4384/2016,

2

Πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου,

3

Κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού

4

Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS.
β) Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών *

1

Κατάσταση μελών, αρμοδίως υπογεγραμμένη από το όργανο που εκπροσωπεί την
ομάδα ή οργάνωση, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε παραγωγού.

2

Το μητρώο μελών για τους συνεταιρισμούς και οι αποφάσεις αναγνώρισης από τις
αρμόδιες επιτροπές του άρθρου 2 της 397/18235/16.2.2017 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 601), για τις ομάδες και τις οργανώσεις
παραγωγών, αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από την αδειοδοτούσα αρχή
* Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α΄ και β΄ προσκομίζονται αμελλητί εκ νέου στην αδειοδοτούσα αρχή σε κάθε
περίπτωση μεταβολής των στοιχείων τους

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

2

Ειδικά Δικαιολογητικά ανάλογα με το Αντικείμενο Εμπορίας
1). Επιπροσθέτως των δικαιολογητικών του άρθρου 9, όταν η άδεια παραγωγού πωλητή έχει
ως αντικείμενο τη διάθεση των κατωτέρω ειδών, για την έκδοσή της, ο ενδιαφερόμενος
προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά:
Α). Για τη διάθεση αυγών, 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), καθώς και βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου, σύμφωνα
με τους Κανονισμούς 853/2004 (L 139/55) και 589/2008 (L 163/6). Σε κάθε περίπτωση
απαιτείται επίσης η γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης.
Β). Για τη διάθεση μελιού, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου
νομίμως θεωρημένου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 370910/14.5.2001 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας (Β΄ 642).
Γ). Για τη διάθεση πουλερικών και κονίκλων, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή
άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με το ν. 4056/2012 (Α΄ 52). Ειδικά, οι παραγωγοί,
που η ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα και οι οποίοι
δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία
λαγομόρφων αντίστοιχα, ακολουθούν τις υποχρεώσεις που θέτει η Διεύθυνση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η
εκμετάλλευση.
Δ). Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας, βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην
οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του
καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι
συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.
Ε). Για τη διάθεση αλιευμάτων υδατοκαλλιεργειών, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας
της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,
από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη
και οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.
Στ). Για τη διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων),
άδεια απόσταξης του αρμόδιου τελωνείου σύμφωνα με τις παραγράφους Ε.3 και Ε.8 του
άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281).
Ζ). Για τη διάθεση των προϊόντων οικοτεχνίας του άρθρου 3 της 4912
/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2468),
βεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ.
Η). Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών,
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.
Θ). Για τη διάθεση εμφιαλωμένου οίνου, δήλωση συγκομιδής, δήλωση παραγωγής
οίνων και γλευκών, δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου έτους, αν υπάρχει, και αντίγραφο
της δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή,
3

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015
(Β΄2785) Α.Υ.Ο., όπως ισχύει.
Ι). Για τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων που δεν μεταποιούνται σε
εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, άδεια λειτουργίας
ή άδεια προέγκρισης της εγκατάστασης. Επιπλέον, ο παραγωγός πρέπει ανά πάσα στιγμή να
έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του
προϊόντος που παραδόθηκαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές
ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε.
Κ). Για τη διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων:
αα. Για τους 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:
ααα. βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας,
βββ. βεβαίωση εγγραφής στο Κ.Η.Μ.Ο. για τα εν λόγω προϊόντα, σύμφωνα με την
4912/120862/5.11.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ββ. Για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση:
ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των εγκεκριμένων
εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων (ΕΦΕΤ),
βββ. αν πρόκειται για μισθωμένη εγκατάσταση, μισθωτήριο καταχωρημένο στο TAXIS.
γγ. Για τους κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά
παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν:
ααα. βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος στη λίστα των
εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ,
βββ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης μεταποίησης του
γάλακτος.
δδ. Για τους ιδιοκτήτες «μικρών επιχειρήσεων» παραγωγής τυροκομικών προϊόντων μη
κτηνοτρόφους:
ααα. βεβαίωση του ΕΦΕΤ για τον αριθμό έγκρισης της εγκατάστασης,
βββ. έναρξη επιτηδεύματος με τις μεταβολές της, γγγ. υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο
ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν διαθέτει εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης
των παραγόμενων προϊόντων.
Κα). Για τη διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, ο παραγωγός προσκομίζει
τις 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, όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή και μόνο επιτρέπεται να προσθέσει την
ένδειξη «βιολογικό» στην πινακίδα του. Τα εν λόγω προϊόντα τοποθετούνται στον πάγκο
εμφανώς διακριτά από τα υπόλοιπα, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση στον καταναλωτή. Για
όσα προϊόντα δεν αναφέρονται στον κατάλογο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ή για προϊόντα ζωικής προέλευσης και αλιείας, ο παραγωγός υποβάλλει
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.
2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 προσκομίζονται εκ νέου και για κάθε
ανανέωση της άδειας, όταν η ισχύς τους έχει λήξει.
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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)

Άδεια Παραγωγού 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:

Αριθ:

ΤΚ:

(Εmail):

Τηλέφωνο

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 οποιασδήποτε άλλης μορφής Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου.
2). Είμαι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Καβάλας ή η έδρα (για τους αγροτικούς και γυναικείους συνεταιρισμούς,
καθώς και τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών) είναι ο Δήμος Καβάλας.
3).

Δεν είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών.
Είμαι υπόχρεος εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών και ο αριθμός

Μητρώου μου είναι : ………………………………..
4).

Δεν είμαι Μέλος Συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγω

Είμαι Μέλος Συνεταιρισμού που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στα προϊόντα που παράγω και σύμφωνα
με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, και θα πουλήσω στο υπαίθριο εμπόριο μόνο το 20% της ετήσιας
παραγωγής μου.

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.

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)

Άρθρο 11 Νόμος 4497/2017

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:

Αριθ:

ΤΚ:

(Εmail):

Τηλέφωνο

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 έχω Υποβάλει Συμπληρωματική Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

Έχω Υποβάλει Συμπληρωματική Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και δηλώνω τα νέα προϊόντα, για την αναγραφή
αυτών στην άδειά μου
2). Είμαι παραγωγός και τα παραγόμενα είδη, καθώς οι εκτιμώμενες ποσότητες που προτίθεμαι να διαθέσω σε
υπαίθριο εμπόριο,

στη Λαϊκή Αγορά, ή

Πλανόδιο ή

Στάσιμο κατά περίπτωση, η έκταση, η τοποθεσία

καλλιεργειών, καθώς και το χρονικό διάστημα που επιθυμώ να διαθέσω τα προϊόντα μου, με αναφορά στο κάθε
προϊόν ξεχωριστά, και το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος είναι :
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
καλλιεργειών

ΕΚΤΑΣΗ
στρέμματα

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΕΚΤΙΜ/ΝΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

κιλά

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Διάθεσης

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
καλλιεργειών

ΕΚΤΑΣΗ
στρέμματα

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

ΕΚΤΙΜ/ΝΕΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
κιλά

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Διάθεσης

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.

