A I Τ Η Σ Η - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων ̟ου υ̟οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ̟ορεί να
ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υ̟ηρεσιών (άρθρο 8 ̟αρ. 4 Ν. 1599/1986)

Περιγραφή αιτήµατος: «Άδεια εµ̟ορίας φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων».
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ:

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

ΝΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ >

∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

1. Αντίγραφο ̟τυχίου υ̟εύθυνου ε̟ιστήµονα, ̟ρωτότυ̟ο ή
ε̟ικυρωµένο α̟ό αρµόδια αρχή. Στην ̟ερί̟τωση τίτλου
σ̟ουδών α̟ό ιδρύµατα χωρών εκτός EE α̟αιτείται και
βεβαίωση του ∆ΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους µέλους
της EE, στην ο̟οία να φαίνεται ότι το ̟τυχίο είναι ισότιµο και
αντίστοιχο µε τα χορηγούµενα α̟ό τα αντίστοιχα ιδρύµατα της
EE
2. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 α̟ό τον υ̟εύθυνο ε̟ί
της εµ̟ορίας, στην ο̟οία δηλώνεται ότι: αα)∆εν εργάζεται στο
∆ηµόσιο, σε νοµικό ̟ρόσω̟ο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) και δεν έχει άλλη ατοµική
ε̟ιχείρηση, ̟ού να α̟αιτεί την αυτο̟ρόσω̟η ̟αρουσία του,
ββ)∆εν έχει χορηγηθεί σε άλλο νοµό άδεια εµ̟ορίας
φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων µε υ̟εύθυνο τον ίδιο και γγ)
Θα γνωστο̟οιήσει στην αρµόδια αρχή ̟ου χορήγησε την άδεια
τυχόν α̟οχώρηση του α̟ό την εργασία αυτή και θα ε̟ιστρέψει
την χορηγηθείσα άδεια.

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου* του τελευταίου τριµήνου. Σε
̟ερί̟τωση ̟ου ο ενδιαφερόµενος δεν είναι ο ίδιος και
υ̟εύθυνος για την εµ̟ορία α̟αιτείται και α̟ό αυτόν
αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. Όταν δε ̟ρόκειται yia νοµικό
̟ρόσω̟ο α̟αιτείται αντίγραφο Ποινικού µητρώου και α̟ό τον
αγορανοµικά υ̟εύθυνο.
(Το/α ανωτέρω αντίγραφο/α Ποινικού Μητρώου αναζητώνται
αυτε̟άγγελτα σε ̟ερί̟τωση ̟ου εκδίδονται α̟ό ηµεδα̟ές
αρχές)
4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, α̟ό την ο̟οία να ̟ροκύ̟τει
ως µόνο αντικείµενο εργασίας η εµ̟ορία φυτο̟ροστατευτικών
̟ροϊόντων, γεωργικών εφοδίων φυτών και εξο̟λισµού
αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ή αντίγραφο δήλωσης έναρξης
ε̟αγγέλµατος α̟ό την οικεία ∆.Ο.Υ.

5. Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας του κτιρίου, στο ο̟οίο θα
λειτουργήσει το κατάστηµα
6. Αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της οικοδοµής, ό̟ου θα
φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήµατος και το εµβαδόν
αυτού.
7. Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υ̟ηρεσίας, ότι το
κατάστηµα διαθέτει σύστηµα ̟υρασφάλειας ή ε̟αρκή µέσα
̟υρόσβεσης.
8. Αντίγραφο δι̟λοτύ̟ου είσ̟ραξης ̟αραβόλου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Υ̟εοθονη δήλωση ο̟εοθύνου εµ̟ορίας
« αα) ∆εν εργάζοµαι στο ∆ηµόσιο, σε νοµικό ̟ρόσω̟ο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.∆.∆.) ή ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) και δεν έχω άλλη
ατοµική ε̟ιχείρηση, ̟ού να α̟αιτεί την αυτο̟ρόσω̟η ̟αρουσία µου,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

) ∆εν έχει χορηγηθεί σε άλλο νοµό άδεια εµ̟ορίας φυτο̟ροστατευτικών ̟ροϊόντων µε υ̟εύθυνο ε̟ιστήµονα εµένα τον
ίδιο και
γγ)Θα γνωστο̟οιήσω στην αρµόδια αρχή ̟ου θα χορηγήσει την άδεια τυχόν α̟οχώρηση µου α̟ό την εργασία αυτή και θα
ε̟ιστρέψω την χορηγηθείσα άδεια.»
*Ελλείψει αντιγράφου ̟οινικού µητρώου, α̟αιτείται η ̟ροσκόµιση ενός ισοδύναµου εγγράφου ̟ου έχει εκδοθεί α̟ό αρµόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή της χώρας καταγωγής ή ̟ροέλευσης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι οι α̟αιτήσεις ικανο̟οιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή ̟ροέλευσης δεν
χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί α̟ό ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη ό̟ου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, µε
υ̟εύθυνη δήλωση η ο̟οία υ̟οβάλλεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο ενώ̟ιον της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά ̟ερί̟τωση ενώ̟ιον
συµβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή ̟ροέλευσης, οι ο̟οίοι χορηγούν βεβαίωση ̟ερί ̟αροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της ε̟ισήµου δηλώσεως.
Τα έγγραφα τα ο̟οία εκδίδονται σύµφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υ̟οβληθούν µετά την ̟άροδο τριών µηνών α̟ό την ηµεροµηνία
εκδόσεώς τους. ___________________________________________________________________________________________________________________________________
Ε̟ιλέξτε µε ̟οιο τρό̟ο θέλετε να ̟αραλάβετε την α̟άντηση σας:
1. Να σας α̟οσταλεί µε συστηµένη ε̟ιστολή στη ∆ιεύθυνση
2. Να την ̟αραλάβετε ο ίδιος α̟ό την υ̟ηρεσία µας
3. Να την ̟αραλάβετε α̟ό άλλο σηµείο (α̟ό την υ̟ηρεσία έκδοσης της άδειας)
4. Να την ̟αραλάβει εκ̟ρόσω̟ος σας
5 Να σας α̟οσταλεί µε fax στον αριθµό:

ΧΡΟΝΟΣ : Έως 50 ηµέρες α̟ό την ̟εριέλευση του αιτήµατος και των τυχόν α̟αραίτητων δικαιολογητικών στην
αρµόδια για την έκδοση της τελικής ̟ράξης υ̟ηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική ̟ράξη υ̟ηρεσία).
Σε ̟ερί̟τωση ̟αρέλευσης ά̟ρακτης της ανωτέρω ̟ροθεσµίας, η αίτηση του ενδιαφεροµένου εγκρίνεται σιω̟ηρώς και θεωρείται
ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύµφωνα µε την ̟αρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/ Α'/3-5- 2010). Ο ενδιαφερόµενος,
στην ̟ροαναφερόµενη ̟ερί̟τωση της σιω̟ηρής έγκρισης, µ̟ορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση α̟ό την αρµόδια για την έκδοση
της ̟ράξης διοικητική αρχή, σύµφωνα µε την ̟αρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α'/11-2-2004).
ΚΟΣΤΟΣ: Παράβολο 700 εορώ ο̟έρ του ελληνικού δηµοσίου
∆ιάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και ̟ιστο̟οιητικών : Έξι (6) µήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)Με
ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις α, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις της ̟αρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
Το ̟εριεχόµενο της υ̟εύθυνης δήλωσης έχει ως εξής: « ...................................................................................................... »

(3) Εξουσιοδοτώ
το
ΚΕΠ
(άρθρο
31
Ν.
3013/2002)
να
̟ροβεί
(Υ̟ογραφή) ενέργειες (αναζήτηση δικαιολογητικών κλ̟) για τη διεκ̟εραίωση της υ̟όθεσής µου.
(4) Εξουσιοδοτώ τον/την ̟ιο ̟άνω αναφερόµενο/η να καταθέσει την αίτηση ή/και
να ̟αραλάβει την τελική ̟ράξη. (∆ιαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκ̟ρόσω̟ος)

σε

όλες

τις

α̟αραίτητες

(ΐ) Αναγράφεται ολογράφως και κατό̟ιν αριθµητικά, ως ̟λήρης εξαψήφιος αριθµός η ηµεροµηνία γέννησης: ̟χ η 7
Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθµητικά: 070269
(2) «Ό̟οιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή α̟οκρύ̟τει τα αληθινά µε έγγραφη υ̟εύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υ̟αίτιος αυτών των ̟ράξεων σκό̟ευε να ̟ροσ̟ορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον ̟εριουσιακό όφελος βλά̟τοντας τρίτον ή σκό̟ευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10
ετών».

