
Σε πεξίπηωζε πνπ δελ επαξθεί ν ρώξνο γηα ηελ πεξηγξαθή ηωλ αγξνηεκαρίωλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επηπξόζζεηε ζειίδα                 Σειίδα 1 από 2 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ 

 

ΠΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ – «ΔΗΜΗΣΡΑ» 

Ημεπ/νία   

ηοισεία ηηρ επισείπηζηρ πος 
καηαηέθηκε και ηηπείηαι 

  

          

ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ-ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

Ο –Η Όνομα:   Επώνςμο:   

Όνομα και Επώνςμο Παηέπα:   

Όνομα και Επώνςμο Μηηέπαρ:   

Ημεπομηνία Γέννηζηρ   

Απιθμόρ Δεληίος Σαςηόηηηαρ 
  
  

ΑΦΜ   ΔΟΤ   

ΟΙΚΙΜΟ-ΔΗΜΟ-
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

 

ΟΔΟ-ΑΡΙΘΜ.    ΣΚ   

ΣΗΛΕΦΩΝΟ   ΚΙΝΗΣΟ   

1η αίηηζη πος καηαθέηυ ζε ηςποποιηηήπιο  /ζςζκεςαζηήπιο / 
διαλογηηήπιο ΝΑΙ                        ΟΥΙ       

Αν όσι, δηλώζηε ηο ηςποποιηηήπιο /ζςζκεςαζηήπιο / 
διαλογηηήπιο, ζηο οποίο καηαηέθηκαν οι πποηγούμενερ 
αιηήζειρ 

 

           

 Φστικό Προϊόν  ποσ πρόκειται να τρησιμοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντος ΠΟΠ/ΠΓΕ 

ΣΟΙΥΕΙΑ Αγροτεματίων  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 

  

Ένδειξη πποφόνηορ ΠΟΠ   

 
  

ΟΙΚΙΜΟ-ΔΗΜΟ-
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ  

Απιθμόρ  
ζηπεμμάηυν 

Ονομαζία Είδορ   θςηικού 
πποφόνηορ  

ΚΩΔΙΚΟ (καηά Ο..Δ.Ε.-13 τήθιορ) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 



           Σειίδα 2 από 2 

Ο/Η   δειώλ/δεινύζα……………………………………………………………… …………………………………… 

δηλώνω υπεύθυνα κε γλώζε ηωλ ζπλεπεηώλ ηνπ Ν. 1599/86 όηη: 

Α)  i) Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλω είλαη αθξηβή θαη αιεζή 

ii) Γλωξίδω ηνπο όξνπο θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ ππεύζπλε δήιωζε θαζώο θαη είκαη 

ελήκεξνο ζρεηηθά κε ηηο θπξώζεηο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπηωζε κε ηήξεζεο ηωλ ππνρξεώζεωλ.  

B)   Αναλαμβάνω και υπόζχομαι:    

 Να ζπκκνξθώλνκαη κε ην λνκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ παξαγωγή ηωλ Πξνϊόληωλ Π.Ο.Π. & 

Π.Γ.Ε, όπωο ηζρύεη θαη ηξνπνπνηείηαη ζύκθωλα κε ηελ θείκελε θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαζώο 

θαη κε ηνλ  Καλνληζκό Ειέγρνπ θαη Πηζηνπνίεζεο Παξαγωγήο Πξνϊόληωλ Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε ηνπ 

Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.. 

 Να γλωζηνπνηώ εληόο κελόο νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

παξνύζα αίηεζε ζηνλ Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.. 

 Να παξέρω θάζε πξόζζεηε πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη από ηνλ Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.. 

Γ)   ΤΜΜΟΡΦΩΗ ΜΕ ΣΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  ΣΗ ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε 

Ο/Η δειώλ/δεινύζα, δηλώνω υπεύθυνα κε γλώζε ηωλ ζπλεπεηώλ ηνπ Ν. 1599/86 όηη: 

 Η/Οη πνηθηιία/εο ηνπ πξνϊόληνο είλαη απηή/απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 Τν θπηηθό πξνϊόλ γηα παξαγωγή πξνϊόληνο ΠΟΠ/ΠΓΕ πξνέξρεηαη από αγξνηεκάρηα ηα νπνία 

βξίζθνληαη εληόο ηωλ δηνηθεηηθώλ νξίωλ όπωο απηά νξίδνληαη ζηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία αλαγλώξηζεο 

ηνπ πξνϊόληνο ΠΟΠ/ΠΓΕ θαη ζηνπο νπνίνπο ε αληηκεηώπηζε ηωλ αζζελεηώλ έγηλε ζύκθωλα κε ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 Η ζπγθνκηδή θαη κεηαθνξά ηωλ θαξπώλ έγηλε όπωο πεξηγξάθεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν πξνϊόλ Π.Ο.Π./ Π.Γ.Ε. 

Τπογραθή αιηούνηα  Ημερομηνία 

  

 

(Η ππεύζπλε δήιωζε πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλε από ηνλ αηηνύληα. 

Η πξωηόηππε ππεύζπλε δήιωζε απνζηέιιεηαη, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε ηδηωηηθό ηαρπδξνκείν επί 

απνδείμεη, από ηελ επηρείξεζε ζηνλ ΟΠΕΓΕΠ θαη αληίγξαθν απηήο θπιάζζεηαη ζε αξρείν από ηελ 

επηρείξεζε).  


