
  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
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) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: TMHMA AΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  
Αριθμός  
Δελτίου Ταυτότητας: 

 

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθμ:  ΤΚ:  

Τηλέφωνο:  Ε-mail:  

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: 

την ημερομηνία ……………………..… αφίχθησαν στην αποθήκη/αγροτική εκμετάλλευσή μου, που βρίσκεται 
στη διεύθυνση ..............................................................................................., οι παρακάτω ποσότητες 
πολλαπλασιαστικού υλικού (Π.Υ.) καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, με τα εξής στοιχεία: 

ΦΥΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑ   ΕΙΔΟΣ Π.Υ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ) ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

     

     

Σύνολο:   

Οι ποσότητες αυτές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες σποράς της αγροτικής 
εκμετάλλευσής μου στα παρακάτω αγροτεμάχια. Τα αγροτεμάχια αυτά θα περιλαμβάνονται στη 
Δήλωση Καλλιέργειας 2021, την οποία δεσμεύομαι να προσκομίσω στην υπηρεσία σας μόλις την 
υποβάλλω: 

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ   ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

                 

                 

                 

Σύνολο:   

Συνημμένα σας καταθέτω: 
1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
2. ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 
3. ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (εφόσον υπάρχει σαν συνοδευτικό έγγραφο)  
4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΑΕ 
5. ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΦΥΛΛΟΞΗΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ 

(σε περίπτωση πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου)  

    Ημερομηνία:  ….…/……./………… 
   Ο Δηλών/Η Δηλούσα 

 
 

                (Υπογραφή) 
(1) Αναγράφεται η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, στην οποία 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 τη δηλούσα.  


