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ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΛΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
 

                                                                                     ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Ασχολούμαι προσωπικά με την παραγωγή ή από κοινού συμβάλουν στην παραγωγή 
ο/η σύζυγος και πρόσωπα που έχουν σχέση συγγένειας εξ αίματος μέχρι τρίτου 
βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού. 

2) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των κτημάτων: 

3) Η θέση που βρίσκονται: 

4) Η έκταση: 

5) Οι ποσότητες των προϊόντων που παράγω: 

 

 

 

 

6)  Το ύψος της παραγωγής που θα διαθέσω στις Λαϊκές Αγορές: 

 

 

7)  Οι μισθωμένες εκτάσεις που καλλιεργώ βρίσκονται εντός των ορίων της Π.Ε. 
………….. 

8)  Είμαι επαγγελματίας αγρότης και είμαι εγγεγραμμένος/νη στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών   Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τον ν.3874/2010. 

9)  Αριθμός Μητρώου ΟΓΑ: 

    Αριθμός βεβαίωσης του κλάδου κύριας ασφάλισης ΟΓΑ: 

    10)  Επιθυμώ να δραστηριοποιηθώ στις παρακάτω Λαϊκές Αγορές: 

   α ) Τετάρτης Κατερίνης 

   β ) Σαββάτου Κατερίνης 

   γ ) Κορινού 

   δ ) Ρητίνης 

   ε ) Καλλιθέας 

 



10)  Θα δραστηριοποιούμαι σε μία λαϊκή αγορά ανά ημέρα και δεν έχω υποβάλει αίτηση 
άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών σε οποιονδήποτε άλλο φορέα χορήγησης αδειών 
παραγωγού λαϊκών αγορών. 

 

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

 

 

ΣΥΝ/ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Δύο φωτογραφίες. 

2) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής. 

3) Έντυπο Ε1 του προηγουμένου έτους. 

4) Έντυπο Ε9 με όλες τις μεταβολές. 

5) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και  

    Βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής. 

6) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και 

   Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων(ν.3874/2010) 

7) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με   τη με αριθμό  

   Υ1γ/Γ.Π./οικ 35797/2012(Β΄1199) υπ. απόφαση. 

8) Έντυπο Ε3 του προηγούμενου έτους. 

 

 

 


