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                                                                   ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ        Αζήλα   21/02/2012  

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ                                    Αξηζ.Πξση. 230/20798 

1) ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  

ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ 

Γ/ΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΚΑΗ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ 

Πιεροθορίες.:η. Κοθθίδες  

Tει.: 210 2125522                                                           

2) ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Γ/ΝΖ ΝΟΜΟΠΑΡΑΚΔΤΑΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 

ΚΑΗ ΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Πιεροθορίες: Α. Παπαδάθε 

Σει.: 210 212 4293 

 

 

ΘΔΜΑ: «Αληηθαηάζηαζε δηθαηοιογεηηθώλ ηοσ άρζροσ 4 ηοσ λ. 3955/2011 

(Α΄89) κε σπεύζσλε δήιωζε ηοσ λ. 1599/1986 (Α΄75).  

Yποβοιή αηηήζεωλ – σπεύζσλωλ δειώζεωλ κεηά ηωλ απαηηούκελωλ 

δηθαηοιογεηηθώλ θαη δηαδηθαζία εγγραθής ζηο Δληαίο Μεηρώο Δκπόρωλ 

Αγροηηθώλ Προϊόληωλ, Δθοδίωλ θαη Δηζροώλ ηοσ λ. 3955/2011,  θαζώς θαη 

περηετόκελο ηοσ Μεηρώοσ». 

       

       ΑΠΟΦΑΖ 
   

ΟΗ  ΤΠΟΤΡΓΟΗ 
 
 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ                            ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ                                        ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

                             
Έρνληαο ππφςε: 
 
1. Σηο δηαηάμεηο: 

α) Σσλ παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3230/2004 «Καζηέξσζε ζπζηήκαηνο 
δηνίθεζεο κε ζηφρνπο, κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 44), 

β) Σεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3955/2011 «Δληαίν Μεηξψν Δκπφξσλ 

Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄ 89). 

γ) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο  γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα 
Κπβεξλεηηθά ΄Οξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ 63/2005 
«Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα» 
(Α΄ 98). 
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2. Σελ αξηζκ. ΓΗΑΓΠ/Α1/18368/25-9-2002 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο «Καζνξηζκφο ηνπ ηχπνπ θαη ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 

(ΦΔΚ75)» (Β' 1276). 

3. Σελ αξηζ. 23564/25-11-2011 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ       
Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο «Αλάζεζε 
αξκνδηνηήησλ ζηνπο Τθππνπξγνχο Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Κσλζηαληίλν Ρφβιηα θαη Παληειή Σδσξηδάθε» (Β΄ 
2741). 
 

4. Σελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη αλαβάζκηζεο ηεο 
πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο πξνο ηνλ 
πνιίηε. 

 

5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ παξνχζα απφθαζε δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Αποθαζίδοσκε 

 

Άρζρο 1   

Αληηθαηάζηαζε δηθαηοιογεηηθώλ κε σπεύζσλε δήιωζε ηοσ λ. 1599/1986  
 
1. Αληηθαζίζηαηαη κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.1599/1986 ε ππνβνιή 
ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο πεξ. γ, ε θαη ζη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 
3955/2011 απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ εγγξαθή ζην Δληαίν Μεηξψν 
Δκπφξσλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ, Δθνδίσλ θαη Δηζξνψλ (ζην εμήο Μεηξψν), πνπ 
είλαη ηα εμήο: 
α) βεβαηψζεηο θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, 
β) Πηζηνπνηεηηθά απφ ην θαηά ηφπνλ αξκφδην Πξσηνδηθείν: 
αα) φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή δελ έρνπλ 
θαηαζέζεη αίηεζε γηα ην άλνηγκα δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ησλ άξζξσλ 99 επ. ηνπ 
λ. 3588/2007 (Πησρεπηηθφο Κψδηθαο). 
ββ) φηη δελ ηεινχλ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, 
γγ) φηη νη αηηνχληεο θαη επί λνκηθψλ πξνζψπσλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνη απηψλ δελ 
έρνπλ παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα γηα ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο 
πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. 
δδ) φηη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθά πξφζσπα, δελ ηεινχλ ζε θνηλή ή εηδηθή 
εθθαζάξηζε, 
γ) βεβαίσζε πνηληθνχ κεηξψνπ ηχπνπ Β, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη 
αηηνχληεο θαη επί λνκηθψλ πξνζψπσλ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπο δελ έρνπλ 
θαηαδηθαζηεί γηα απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία θαη δφιηα ρξενθνπία, 
θαζψο θαη γηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 3424/1955, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 1409/1983.  
2. Ο ηχπνο ηεο ππεχζπλεο δήισζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη 
κε ηελ αξηζκ. ΓΗΑΓΠ/Α1/18368/2002 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, 
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο (ΦΔΚ 1276 Β) θαη ην πεξηερφκελφ ηεο 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο 2

εο
 ελφηεηαο ηνπ ππνδείγκαηνο Η ηεο αίηεζεο- 

ππεχζπλεο δήισζεο, θαζψο θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηεο 2
εο

 ελφηεηαο θαη ζηελ 
παξάγξαθν Β1 ηεο 3

εο
 Δλφηεηαο ηνπ Τπνδείγκαηνο ΗΗ ηεο αίηεζεο – ππεχζπλεο 

δήισζεο, πνπ πεξηέρνληαη ζην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα Η ηνπ 
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άξζξνπ 5. 
3. Ζ Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σεθκεξίσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ζην εμήο ΤΠΑΑΣ) ππνρξενχηαη λα δηελεξγεί 
δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 
10 ηνπ Ν. 3230/2004. 
 

Άρζρο 2  

Τποβοιή αηηήζεωλ εγγραθής θαη δηθαηοιογεηηθώλ ζηο Μεηρώο  

1. Γηα ηελ εγγξαθή ζην Μεηξψν, ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ηα νπνία 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Δπηθξάηεηα σο έκπνξνη αγξνηηθψλ πξντφλησλ, εθνδίσλ 
θαη εηζξνψλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3955/2011, θαηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηεο 
παξνχζαο απφθαζεο ή πξνβνχλ ζε έλαξμε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
εκπφξνπ κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαη έσο ηηο 30/6/2012, 
εμαηξνπκέλσλ απφ ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ησλ επαγγεικαηηψλ αγξνηψλ ηνπ 
ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3955/2011, ππνβάιινπλ 
ειεθηξνληθά ηελ αίηεζε εγγξαθήο ζην Μεηξψν πνπ ππέρεη θαη ζέζε ππεχζπλεο 
δήισζεο ηνπ λ. 1599/1986 (ζην εμήο αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε), κέρξη ηηο 
30/7/2012. Δθφζνλ θάπνην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πξνβεί ζηελ έλαξμε 
άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ εκπφξνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 
3955/2011, κεηά ηηο 30/6/2012, ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ηελ αίηεζε – ππεχζπλε 
δήισζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο κεηά ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ άκεζα θαη 
ζε θακία πεξίπησζε πέξαλ ηνπ ελφο (1) κελφο απφ ηελ έλαξμε άζθεζεο ηνπ 
επαγγέικαηφο ηνπ. 
2. Σν πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο - ππεχζπλεο δήισζεο, πεξηγξάθεηαη ζηα 
ππνδείγκαηα Η θαη ΗΗ ηνπ επηζπλαπηφκελνπ ζηελ παξνχζα Παξαξηήκαηνο Η ηνπ 
άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο.  

3. ηελ αίηεζε  – ππεχζπλε δήισζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη 
ελδηαθεξφκελνη έκπνξνη ζπκπιεξψλνπλ ηα πεδία ηεο αίηεζεο, βεβαηψλνπλ 
ππεχζπλα ηα αλαθεξφκελα ζε απηήλ ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο 
παξνχζαο, ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηε βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ θαη 
Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην θαη αθνινπζνχλ ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε βάζε 
δεδνκέλσλ  (ζην εμήο ΒΓ), ψζηε λα ζπκπιεξσζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3955/2011 ή λα δηαπηζησζεί ε 
ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ απαιιαγήο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηελ Τπνπξγηθή απφθαζε ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
λ. 3955/2011 θαη ζηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

4. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, πνπ ππνρξενχληαη λα 
πξνζθνκίζνπλ νη έκπνξνη αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηεο παξ. Α ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ίδηνπ 
λφκνπ, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Τπνπξγηθή απφθαζε ηνπ 
ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3955/2011, 
ππνρξενχληαη λα δειψλνπλ ζηελ αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε, ην χςνο ηεο αμίαο 
ησλ αγνξψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ  ή ησλ δχν ηειεπηαίσλ ή 
ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έηνπο ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο ή επαλππνβνιήο, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, αθνχ αθνινπζήζνπλ ηα 
βήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ΒΓ, πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ζηε Γ/λζε Αγξνηηθήο 
Πνιηηηθήο θαη Σεθκεξίσζεο ηνπ ΤΠΑΑΣ, Αραξλψλ 5, Αζήλα, 10176,  ην ζψκα ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ανξίζηνπ ρξφλνπ πνπ εμέδσζε ε Σξάπεδά ηνπο γηα ηελ 
εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν ηνπ λ. 3955/2011 ππέξ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ – Γ/λζε Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σεθκεξίσζεο θαη γηα 
πνζφ πνπ ζπκθσλεί κε εθείλν πνπ θαζνξίζζεθε ζηε ΒΓ. Ζ Γ/λζε Αγξνηηθήο 
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Πνιηηηθήο θαη Σεθκεξίσζεο ηνπ ΤΠΑΑΣ θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηεο εγγπεηηθήο 
επηζηνιήο ζην ζρεηηθφ πίλαθα ηεο ΒΓ.  
5. Γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ απαιιαγήο απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ 
Τπνπξγηθή απφθαζε ηεο πεξ. δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3955/2011, ν 
ελδηαθεξφκελνο έκπνξνο ππνρξενχηαη λα δειψζεη ζηελ αίηεζε – ππεχζπλε 
δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηελ αμία ησλ πάγησλ ηδηφθηεησλ 
εγθαηαζηάζεψλ ηνπ θαη ην χςνο ησλ κηζζσκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ άζθεζε ηεο ζρεηηθήο 
εκπνξηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο ή επαλππνβνιήο, νηθνλνκηθνχ έηνπο, εάλ έρεη 
ππνρξέσζε ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, φπσο πξνθχπηεη 
απφ ηε θνξνινγηθή δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο ππνβνιήο ή 
επαλππνβνιήο, νηθνλνκηθνχ έηνπο.  

Οη έκπνξνη αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ Οξγαληζκφ 
Κεληξηθήο Αγνξάο Αζελψλ, Αλψλπκε Δηαηξεία (Ο.Κ.Κ.Α.  Α.Δ.) θαη ζηελ Κεληξηθή 

Αγνξά Θεζζαινλίθεο, Αλψλπκε Δηαηξεία (Κ.Α.Θ. Α.Δ.), νξγαληζκνί πνπ 
επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, δελ 
θαηαζέηνπλ σο δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθήο ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο παξ. 3 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, βεβαηψλνληαο ηνχην ζηελ αίηεζε – ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 

6. Ζ αλαθξηβήο ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο επηθέξεη πέξαλ 
ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λ.1599/1986 θπξψζεσλ, ηελ θχξσζε ηεο πξνζσξηλήο 
δηαγξαθήο απφ ην Μεηξψν πνπ δηαξθεί, κέρξη κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 
Γ/λζεο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σεθκεξίσζεο, αλάινγα κε ην ζηνηρείν ή ηα ζηνηρεία 
πνπ ππνβιήζεθαλ ςεπδψο,  λα δηαγξαθεί νξηζηηθά ή λα επαλεγγξαθεί ν έκπνξνο, 
ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6 ηνπ λ. 3955/2011. 

7. Σα ππνβαιιφκελα κε ηελ αίηεζε - ππεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ δηθαηνινγεηηθά, επαλππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζε εηήζηα βάζε, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3955/2011 θαη ηνπ άξζξνπ απηνχ. Νέα εγγπεηηθή επηζηνιή  
ππνβάιιεηαη ην επφκελν έηνο, εθφζνλ ηα δεισζέληα απφ ηνλ έκπνξν ζηνηρεία πνπ 
ειήθζεζαλ ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο, δηαθνξνπνηνχληαη. Γηα ηελ 
επαλππνβνιή ηεο ζε πεξίπησζε αχμεζεο, ην πνζφ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα ρίιηα 
(1.000) επξψ απφ ην χςνο ηεο πξνεγνχκελεο. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή 
απνδεζκεχεηαη εθφζνλ θαηά ην επφκελν έηνο πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα απαιιαγήο 
απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηεο πεξ. 
δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3955/2011.  
 

Άρζρο 3  

Δγγραθή ζηο Μεηρώο 
1. Με ηελ νξηζηηθή ππνβνιή ηεο αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

παξνχζαο, νη έκπνξνη ιακβάλνπλ άκεζα αξηζκφ πξσηνθφιινπ θαηάζεζεο ηεο 
αίηεζεο – ππεχζπλεο δήισζεο θαη εηδηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ζην Μεηξψν (ζην εμήο 
ΔΑΔ) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3955/2011 θαη κπνξνχλ λα εθηππψζνπλ ην 
Πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο ζην Μεηξψν ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 
3955/2011, ην πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ζην επηζπλαπηφκελν ζηελ 
παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο.  

2. Ζ εγγξαθή ησλ εκπφξσλ ζην Μεηξψν θαη ε απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε 
έθδνζεο εγγπεηηθήο απνζηνιήο, πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ 
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ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη Σεθκεξίσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. 

 

Άρζρο 4 

Περηετόκελο ηοσ Μεηρώοσ 

1. Σν Μεηξψν ηεξείηαη ζε ειεθηξνληθή βάζε δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία 
θαηαρσξίδνληαη κε κνλαδηθφ αξηζκφ νη αηηήζεηο εγγξαθήο – ππεχζπλεο δειψζεηο 
ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο. 

2. Ζ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Μεηξψνπ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ην 
πεξηερφκελν ησλ πεδίσλ ησλ ελνηήησλ ησλ αηηήζεσλ –ππεπζχλσλ δειψζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο,  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ππνδείγκαηα Η θαη ΗΗ ηνπ 
επηζπλαπηφκελνπ ζηελ παξνχζα Παξαξηήκαηνο Η ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνχζαο. 

3. Σν Μεηξψν παξέρεη ζηε δεκνζηφηεηα ζηνηρεία κφλν γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ 
εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν εκπφξσλ, ηνλ Σνκέα Δκπνξηθήο Γξαζηεξηφηεηαο, ην 

Α.Φ.Μ. θαη ηνπο ΚΑΓ ηνπο. 

  

Άρζρο 5  

Παραρηήκαηα 

ηελ παξνχζα απφθαζε πξνζαξηψληαη Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο θαη έρνπλ σο εμήο: 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ Ι 

ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

 

ΠΡΟ                         

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ 

Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΣΕΚΜΗΡΘΩΗ                       ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ: 

Σει. Επηθνηλσλίαο:                                                                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ: 

E-mail επηθνηλσλίαο:                           

 

 

 

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Ν. 3955/2011, αξηζκ. …………………………..ΚΤΑ, άξζξν 8 Ν. 1599/1986, άξζξν 3 Ν. 2690/1999) 

 

 

ΓΖΛΩΣΔ Δ ΠΟΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΚΛΑΓΗΚΑ ΜΖΣΡΩΑ ΔΗΣΔ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΚΑΗ ΣΟΝ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Ζ ΚΩΓΗΚΟ ΔΓΓΡΑΦΖ  

ΚΛΑΓΗΚΟ ΜΖΣΡΩΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Ζ ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΓΓΡΑΦΖ 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ 
ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ     

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 
ΕΟΩΣΡΟΦΩΝ 

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΜΠΟΡΩΝ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ 
ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΜΠΟΡΗΑ 
ΛΗΠΑΜΑΣΩΝ 

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΜΠΟΡΗΑ 
ΠΟΡΩΝ 

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΜΠΟΡΗΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηελ αίηεζε - δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην 

αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε δειώλσ όηη είκαη έκπνξνο αγξνηηθώλ πξντόλησλ ή/θαη εθνδίσλ ή/θαη εηζξνώλ ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3955/2011 θαη όηη όια ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα αίηεζή κνπ  είλαη αιεζή θαη αθξηβή. ε 

πεξίπησζε δήισζεο ςεπδώλ ή αλαθξηβώλ ζηνηρείσλ γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986.  

 

Με ηελ παξνύζα δίλσ ξεηή άδεηα ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ λα δεκνζηνπνηεί δηα ηνπ 

Μεηξώνπ, ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηάο κνπ, ηνλ ηνκέα Εκπνξηθήο Δξαζηεξηόηεηαο, ηνλ ΑΦΜ θαη ηνπο ΚΑΔ κνπ. 

 

 

1
Η

 ΔΝΟΣΗΣΑ : ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ   

 

ΟΝΟΜΑ 

ΔΠΩΝΤΜΟ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ 

ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 

ΔΓΡΑ ΑΚΖΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  
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ΑΦΜ                                                             ΓΟΤ 

ΚΑΓ    

(Σν πεδίν ΚΑΓ επαλαιακβάλεηαη γηα λα εηζάγεηε φινπο ηνπο ΚΑΓ) 
 
ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ (ΓΔΜΖ) 
 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ                                                                                                            ΣΚ 
 
ΣΖΛΔΦΩΝΟ                                                       ΚΗΝΖΣΟ 
 
EMAIL 
 
FAX 
 

2
Η

 ΔΝΟΣΗΣΑ: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

1. ΒΔΒΑΗΩΝΩ ΤΠΔΤΘΤΝΑ  φηη: 
Δίκαη θνξνινγηθά  ελήκεξνο 
 
Δίκαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο ζηνλ ΟΑΔΔ κε Αξ.Μεηξψνπ…………… 
 
Δίκαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο ζην ΗΚΑ  κε Αξ. Μεηξψνπ…………. 
 
Δίκαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνο ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα……………...κε Αξ. Μεηξψνπ…………… 
 
Γελ ηειψ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή δελ έρσ θαηαζέζεη αίηεζε γηα ην 
άλνηγκα   δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ησλ  άξζξσλ 99 επ. ηνπ λ. 3588/2007 (Πησρεπηηθφο Κψδηθαο). 

 

 
Γελ ηειψ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 
 
Γελ έρσ παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα γηα ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, 
ηεο ςεπδνξθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο. 
 
Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία θαη δφιηα ρξενθνπία, θαζψο θαη 
γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 3424/1955, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 
1409/1983. 
 

2. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηεο έδξαο κνπ. 

(Δηζάγεηαη κε κνξθή pdf αξρείνπ) 

 

3. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή  
Γηα ηελ ππνβνιή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε δηαπίζησζε ηεο απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο, 

αθνινπζείζηε ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 3
ε
 ελόηεηα «Δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο».  

 

4. ηνηρεία γηα ην δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν (Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί 

ζηνπο απαξαίηεηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

Ν.3230/2004, γηα ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ θαη ηα θαησηέξσ ζηνηρεία:)  

 

4α. Πηζηνπνηεηηθά αξκνδηφηεηαο έθδνζεο Δηζαγγειίαο: 
       Δηζαγγειηθή αξρή πνπ ππάγεζηε 
       Πξνεγνχκελν Δπψλπκν εάλ έρεη γίλεη αιιαγή  
       Όλνκα Μεηέξαο 
       Δπψλπκν Παηξφο 
       Όλνκα ζπδχγνπ                                                    Δπψλπκν ζπδχγνπ 
       Υψξα γέλλεζεο φηαλ είλαη αιινδαπή 
       Σφπνο γέλλεζεο εάλ γελλεζήθαηε ζηελ Διιάδα 
       Ζκεξνκελία Γέλλεζεο  
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4β.  Πηζηνπνηεηηθά αξκνδηφηεηαο έθδνζεο Πξσηνδηθείνπ: 
 
Πξσηνδηθείν πνπ ππάγεζηε: 
Σφπνο θαηνηθίαο: 
 
 

3
Η

 ΔΝΟΣΗΣΑ :  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ (ζύμθωνα με Ν. 3399/2005, ηην αριθμ. 

…………..ΚΤΑ και ηην αριθμ. …………….ΤΑ) 

 

Είζηε: 

 

 (1) ΕΜΠΟΡΟΘ ΑΓΡΟΣΘΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΘ 

ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΑΘΖΝΩΝ, ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Ο.Κ.Κ.Α.  Α.Δ.) 

΄Ζ ΣΖΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ (Κ.Α.Θ. Α.Δ.).  

(2) ΕΜΠΟΡΟΘ ΑΓΡΟΣΘΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΥΕΣΕ 

ΤΜΠΛΗΡΩΕΘ ΕΝΑ (1) ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ ΕΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΗΗ ΣΟΤ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΟΤ  

(3) ΕΜΠΟΡΟΘ ΑΓΡΟΣΘΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤ ΕΘΣΕ 

ΘΔΘΟΚΣΗΣΕ Η ΕΝΟΘΚΘΑΖΕΣΕ ΠΑΓΘΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ ΚΑΘ ΠΛΗΡΟΘΣΕ ΣΑ ΚΡΘΣΗΡΘΑ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΕΓΓΤΗΣΘΚΗ ΕΠΘΣΟΛΗ.  

(4) ΕΜΠΟΡΟΘ ΑΓΡΟΣΘΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΘΣΕ 

ΘΔΘΟΚΣΗΣΕ Η ΔΕΝ ΕΝΟΘΚΘΑΖΕΣΕ ΠΑΓΘΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ Ή ΠΟΤ ΕΘΣΕ ΘΔΘΟΚΣΗΣΕ 

Ή ΕΝΟΘΚΘΑΖΕΣΕ ΠΑΓΘΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΘΣΕ ΣΑ ΚΡΘΣΗΡΘΑ ΓΘΑ ΝΑ 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΘΣΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΕΓΓΤΗΣΘΚΗ ΕΠΘΣΟΛΗ  

(5) ΕΜΠΟΡΟΘ  ΕΦΟΔΘΩΝ ΚΑΘ ΕΘΡΟΩΝ .  

 

 

Επηιέμηε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο αζθείηε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα θαη αλάινγα κε ηελ επηιερζείζα 

πεξίπησζε ή πεξηπηώζεηο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζήο ζαο θαη λα ιάβεηε ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζαο ζην Μεηξών. 
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ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΙΙ 

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ 

ΠΡΟ                         

ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ 

Δ/ΝΗ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΚΑΘ ΣΕΚΜΗΡΘΩΗ                       ΑΡ. ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ: 

Σει. Επηθνηλσλίαο:                                                                                            ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ: 

E-mail επηθνηλσλίαο:                           

 

ΑΙΣΗΗ - ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ 

(Ν. 3955/2011, αξηζκ. …………………………..ΚΤΑ, άξζξν 8 Ν. 1599/1986, άξζξν 3 Ν. 2690/1999) 

 

ΓΖΛΩΣΔ Δ ΠΟΗΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΚΛΑΓΗΚΑ ΜΖΣΡΩΑ ΔΗΣΔ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΟ ΚΑΗ ΣΟΝ 
ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Ζ ΚΩΓΗΚΟ ΔΓΓΡΑΦΖ  

  ΚΛΑΓΗΚΟ ΜΖΣΡΩΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ Ζ ΚΩΓΗΚΟ 

ΔΓΓΡΑΦΖ 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΜΠΟΡΩΝ ΝΩΠΩΝ 
ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ     

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 
ΕΟΩΣΡΟΦΩΝ 

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΜΠΟΡΩΝ ΕΩΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 
ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΓΚΔΚΡΗΜΔΝΩΝ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΡΔΑΣΟ ΚΑΗ 
ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ 

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΜΠΟΡΗΑ 
ΛΗΠΑΜΑΣΩΝ 

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΜΠΟΡΗΑ 
ΠΟΡΩΝ 

 

ΜΖΣΡΩΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΔΜΠΟΡΗΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ 

 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ 

ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986). 

 

Με αηνκηθή κνπ επζύλε δειώλσ όηη είκαη έκπνξνο αγξνηηθώλ πξντόλησλ ή/θαη εθνδίσλ ή/θαη εηζξνώλ ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3955/2011 θαη όηη όια ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξνύζα αίηεζή κνπ  είλαη αιεζή θαη αθξηβή. ε 

πεξίπησζε δήισζεο ςεπδώλ ή αλαθξηβώλ ζηνηρείσλ γλσξίδσ όηη ζα έρσ ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη από 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986.  

 

Με ηελ παξνύζα δίλσ ξεηή άδεηα ζην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ λα δεκνζηνπνηεί δηα ηνπ 

Μεηξώνπ, ηα ζηνηρεία ηαπηόηεηάο κνπ, ηνλ ηνκέα Εκπνξηθήο Δξαζηεξηόηεηαο, ηνλ ΑΦΜ θαη ηνπο ΚΑΔ κνπ. 

 

 

1
Η

 ΔΝΟΣΗΣΑ : ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ   

ΔΠΩΝΤΜΗΑ 
ΓΗΑΚΡΗΣΗΚΟ ΣΗΣΛΟ  
ΝΟΜΗΚΖ ΜΟΡΦΖ 
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 
ΔΓΡΑ:             ΟΓΟ                                                   ΑΡΗΘΜΟ             Σ.Κ.  
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: 
ΑΡΗΘΜΟ ΓΔΝΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ (ΓΔΜΖ) 
ΑΦΜ                                                             ΓΟΤ 

ΚΑΓ 
 

(Σν πεδίν ΚΑΓ επαλαιακβάλεηαη γηα λα εηζάγεηε φινπο ηνπο ΚΑΓ) 
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2
Η

 ΔΝΟΣΗΣΑ: ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

1. ΒΔΒΑΗΩΝΩ ΤΠΔΤΘΤΝΑ  φηη ην λνκηθφ πξφζσπν ………………..: 
Δίλαη θνξνινγηθά  ελήκεξν 
 
Δίλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξν ζηνλ ΟΑΔΔ κε Αξ. Μεηξψνπ…………………………… 
(Αθνξά φινπο ηνπο ππφρξενπο αζθάιηζεο επαγγεικαηίεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αλάινγα κε ηε 
λνκηθή ηνπ κνξθή) 
 
Δίλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξν ζην ΗΚΑ κε αξ. Μεηξψνπ………………………….. 
(αθνξά ην ζχλνιν ησλ νθεηιφκελσλ ζην Η.Κ.Α. εηζθνξψλ, γηα ην πξνζσπηθφ πνπ είλαη αζθαιηζκέλν 
ζ’ απηφ (Η.Κ.Α.) θαη ζπλδέεηαη κε ην λνκηθφ πξφζσπν κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο) 
 
Δίλαη αζθαιηζηηθά ελήκεξν ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα …………………….κε Αξ. Μεηξψνπ…….. 
 
Γελ ηειεί ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε ή δελ έρεη θαηαζέζεη αίηεζε γηα ην 
άλνηγκα δηαδηθαζίαο ζπλδηαιιαγήο ησλ  άξζξσλ 99 επ. ηνπ λ. 3588/2007 (Πησρεπηηθφο Κψδηθαο).

 
 

 
Γελ ηειεί ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 
 
Γελ ηειεί ζε θνηλή ή εηδηθή εθθαζάξηζε. 
 

2. Βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηεο έδξαο ηνπ. 

(Δηζάγεηαη κε κνξθή pdf αξρείνπ) 

 

3. ΕΓΓΤΗΣΘΚΗ ΕΠΘΣΟΛΗ 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε δηαπίζησζε ηεο απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ηεο, 

αθνινπζείζηε ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 4ε ελόηεηα «Δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εγγξαθήο».  

 

4. ηνηρεία γηα ην δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν (Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί 

ζηνπο απαξαίηεηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 

Ν.3230/2004, γηα ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα 

ππνβάιινπλ θαη ηα θαησηέξσ ζηνηρεία:)  

 
 

4α. Πηζηνπνηεηηθά αξκνδηφηεηαο έθδνζεο Πξσηνδηθείνπ: 
ΠΡΩΣΟΓΗΚΔΗΟ ΠΟΤ ΤΠΑΓΔΣΔ   
Αξ. Καηαζηαηηθνχ                                           θαη εκεξνκελία επηθχξσζεο θαηαζηαηηθνχ 
Αξηζκφο ΦΔΚ/ΣΑΠΔΣ                                                θαη έηνο ΦΔΚ/ΣΑΠΔΣ 
Έηνο ζχζηαζεο  
ΔΓΡΑ ΑΚΖΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  
ΓΗΔΤΘΤΝΖ                                                                                                                ΣΚ 
ΣΖΛΔΦΩΝΟ                                                   ΚΗΝΖΣΟ 
EMAIL 
FAX 
 
 

3
η
 ΔΝΟΣΗΣΑ: ΝΟΜΙΜΟΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ   

Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΝΟΜΗΜΩΝ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ 
ΟΝΟΜΑ 
ΔΠΩΝΤΜΟ 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ 
ΑΡ. ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ                                                                                                      ΣΚ 
ΣΖΛΔΦΩΝΟ                                                         ΚΗΝΖΣΟ 
EMAIL                                                                       FAX 
 

Β. ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΚΠΡΟΩΠΩΝ: 

1. ΒΔΒΑΗΩΝΩ ΤΠΔΤΘΤΝΑ φηη: 
Γελ έρσ παξαπεκθζεί ακεηάθιεηα γηα ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, 
ηεο ςεπδνξθίαο θαη δφιηαο ρξενθνπίαο . 
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Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία θαη δφιηα ρξενθνπία, θαζψο θαη 
γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 3424/1955, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8  ηνπ Ν. 
1409/1983. 
 

2. ηνηρεία γηα ην δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν (Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ. πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί 
ζηνπο απαξαίηεηνπο δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ 
Ν.3230/2004, γηα ηα ζηνηρεία πνπ δειψλνληαη κε ππεχζπλε δήισζε, νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα 
ππνβάιινπλ θαη ηα θαησηέξσ ζηνηρεία:) 
 

2α. Πηζηνπνηεηηθά αξκνδηφηεηαο έθδνζεο Δηζαγγειίαο 

ΔΗΑΓΓΔΛΗΚΖ ΑΡΥΖ ΠΟΤ ΤΠΑΓΔΣΔ 

       Πξνεγνχκελν Δπψλπκν εάλ έρεη γίλεη αιιαγή  
       Όλνκα Μεηέξαο 
       Δπψλπκν Παηξφο 
       Όλνκα ζπδχγνπ                                                                Δπψλπκν ζπδχγνπ 
       Υψξα γέλλεζεο φηαλ είλαη αιινδαπή 
       Σφπνο γέλλεζεο εάλ γελλεζήθαηε ζηελ Διιάδα 
       Ζκεξνκελία Γέλλεζεο  
 

4
Η

 ΔΝΟΣΗΣΑ :  ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ (ζύμθωνα με Ν. 3399/2005, ηην αριθμ. 

…………..ΚΤΑ και ηην αριθμ. ………………….ΤΑ) 

 

Είζηε: 

 

       (1) ΕΜΠΟΡΟΘ ΑΓΡΟΣΘΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΘ   

       ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΘΜΟ ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ (Ο.Κ.Κ.Α. Α.Ε.)  

       Ή ΣΗΝ ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ, ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ (Κ.Α.Θ. Α.Ε.) 

(2) ΕΜΠΟΡΟΘ ΑΓΡΟΣΘΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΥΕΣΕ 

ΤΜΠΛΗΡΩΕΘ ΕΝΑ (1) ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΟ ΕΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΗΗ ΣΟΤ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΟΤ  

(3) ΕΜΠΟΡΟΘ ΑΓΡΟΣΘΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤ ΕΘΣΕ 

ΘΔΘΟΚΣΗΣΕ Ή ΕΝΟΘΚΘΑΖΕΣΕ ΠΑΓΘΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ ΚΑΘ ΠΛΗΡΟΘΣΕ ΣΑ ΚΡΘΣΗΡΘΑ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΕΓΓΤΗΣΘΚΗ ΕΠΘΣΟΛΗ.  

(4) ΕΜΠΟΡΟΘ ΑΓΡΟΣΘΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤ ΔΕΝ ΕΘΣΕ 

ΘΔΘΟΚΣΗΣΕ Ή ΔΕΝ ΕΝΟΘΚΘΑΖΕΣΕ ΠΑΓΘΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ Ή ΠΟΤ ΕΘΣΕ ΘΔΘΟΚΣΗΣΕ 

Η ΝΟΘΚΘΑΖΕΣΕ ΠΑΓΘΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΘ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΘΣΕ ΣΑ ΚΡΘΣΗΡΘΑ ΓΘΑ ΝΑ 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΘΣΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΚΔΟΗ ΕΓΓΤΗΣΘΚΗ ΕΠΘΣΟΛΗ  

(5) ΕΜΠΟΡΟΘ  ΕΦΟΔΘΩΝ ΚΑΘ ΕΘΡΟΩΝ .  

 

 

Επηιέμηε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο αζθείηε εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα θαη αλάινγα κε ηελ επηιερζείζα 

πεξίπησζε ή πεξηπηώζεηο, αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε γηα λα νινθιεξώζεηε ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζήο ζαο θαη λα ιάβεηε ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο ζαο ζην Μεηξών. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ  

ΚΑΙ ΓΙΔΘΝΩΝ ΥΔΔΩΝ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΚΑΙ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ 

 

 

ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΔΜΠΟΡΩΝ 

ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΣΩΝ, ΔΦΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΡΟΩΝ 

ΣΟΤ Ν. 3955/2011 

Ω  

ΔΜΠΟΡΟ …………(ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΣΩΝ 

Ή/ΚΑΙ ΔΦΟΓΙΩΝ Ή/ ΚΑΙ ΔΙΡΟΩΝ ) 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΙΑ: 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ: 

…………………………………………………………………………. 

ΔΙΓΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΓΓΡΑΦΗ : 

……………….. 

 

Γιάρκεια ιζτύος ηοσ παρόνηος  

μέτρι ηην  ………. 

 

Αθήνα,  / / 

Ο Προϊζηάμενος ηης  

Γ/νζης Αγροηικής Πολιηικής και Σεκμηρίωζης 

 

 

 

Ονομαηεπώνσμο σπογράθονηος 

θραγίδα/ σπογραθή 
 

 

Σα ζηνηρεία ηαπηόηεηαο ησλ εγγεγξακκέλσλ εκπόξσλ, ν Σνκέαο Εκπνξηθήο ηνπο Δξαζηεξηόηεηαο, ην ΑΦΜ 

θαη νη ΚΑΔ ηνπο, δεκνζηεύνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

www.minagric.gr/......  
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Άρζρο 6  

Ζ παξνχζα απφθαζε αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο. 
Ζ παξνχζα απφθαζε λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 
 

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ 
 

 

Ο ΤΦ. ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ 

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

 

 

 

ΠΑΝΣΔΛΖ ΣΕΩΡΣΕΑΚΖ 

            ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ &                                              

       ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

 

 

 

     ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΝΓΑΛΗΓΖ 

 

 


