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ΠΡΟΣ: Όπως Π∆ 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία των Κέντρων Συγκέντρωσης ροδάκινων και νεκταρινιών» 

 

Α. Σκοπός - Ορισµοί 

Εν όψει της έναρξης της παραγωγικής περιόδου του ροδάκινου και των νεκταρινιών, καθορίζονται οι 

προδιαγραφές λειτουργίας των Κέντρων Συγκέντρωσης των ροδάκινων και νεκταρινιών που 

προορίζονται: 

α) για µεταποίηση, ή 

β) για τυποποίηση - συσκευασία της πρώτης ύλης προκειµένου να διατεθούν νωπά στον 

καταναλωτή. 

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι να διασφαλιστεί η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της 

πρώτης ύλης από τις επιχειρήσεις µεταποίησης, από τα συσκευαστήρια – τυποποιητήρια και από 

τους εµπόρους-διακινητές.  

Για το σκοπό αυτό ορίζονται ως Κέντρα Συγκέντρωσης κατάλληλα διαµορφωµένοι χώροι παραλαβής 

και ενδεχόµενης προσωρινής αποθήκευσης, ζύγισης και διεξαγωγής ποιοτικού ελέγχου της  πρώτης 

ύλης πριν ή κατά τη διάρκεια της οποιαδήποτε εµπορικής συναλλαγής. Η πρώτη ύλη υποχρεωτικά 

διακινείται µέσω των Κέντρων Συγκέντρωσης τα οποία τηρούν τις προϋποθέσεις του σηµείου Β της 

παρούσας. 

 

Ως Κέντρα Συγκέντρωσης ροδακίνων και νεκταρινιών µπορούν να εγκριθούν µεταξύ άλλων και:  

i) Αδειοδοτηµένα νοµίµως λειτουργούντα τυποποιητήρια - συσκευαστήρια οπωροκηπευτικών 

προϊόντων µε χώρους παραλαβής 

ii) Εγκαταστάσεις παραλαβής – αποθήκευσης - τυποποίησης στην έδρα των αναγνωρισµένων, 

για τα συγκεκριµένα προϊόντα, Οργανώσεων Παραγωγών και των Αγροτικών Συλλογικών 

Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) 

iii) Μεταποιητικές επιχειρήσεις µε χώρους παραλαβής 

iv) Υποκαταστήµατα των τριών προαναφερθεισών κατηγοριών. 

 

Β. Όροι λειτουργίας των Κέντρων Συγκέντρωσης 

Οι όροι λειτουργίας που πρέπει να πληρούνται προκειµένου να εγκριθούν και να λειτουργούν τα 

Κέντρα Συγκέντρωσης είναι, οι ακόλουθοι: 

1. να καλύπτουν έκταση τουλάχιστον 1.500 m2  

2. να είναι περιφραγµένα τουλάχιστον µε συρµάτινο µεταλλικό πλέγµα 

3. να είναι ασφαλτοστρωµένα 
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4. σε περίπτωση προσωρινής αποθήκευσης των παραλαµβανόµενων προϊόντων, ο χώρος να 

είναι σκιασµένος  

5. να υπάρχει νόµιµα λειτουργούσα γεφυροπλάστιγγα ή νόµιµη ζυγαριά τουλάχιστον 1 τόνου, 

ή σε διαφορετική περίπτωση να υπάρχει σύµβαση µε γεφυροπλάστιγγα της περιοχής που θα 

αποδεικνύεται µε την προσκόµιση σχετικής έγγραφης συµφωνίας 

6. να διαθέτει ανυψωτικό µηχάνηµα φορτοεκφόρτωσης αδειοδοτηµένο, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία  

7. να υπάρχει πινακίδα µε τα στοιχεία του φυσικού προσώπου ή του νοµίµου εκπροσώπου του 

νοµικού προσώπου του Κέντρου Συγκέντρωσης και τον Κωδικό του Κέντρου Συγκέντρωσης 

µόλις αυτός του χορηγηθεί από την ∆ΑΟΚ. 

8. να υπάρχει ειδικά διαµορφωµένος χώρος για την έκδοση των νόµιµων παραστατικών. 

9. να υπάρχει τουαλέτα και καθαρό νερό για την διασφάλιση στοιχειώδους ατοµικής υγιεινής 

10. να οριστεί υπεύθυνος γεωπόνος ΠΕ ή τεχνολόγος γεωπονίας ΤΕ του Κέντρου Συγκέντρωσης, 

παρουσία του οποίου θα γίνεται ο έλεγχος των παραλαµβανοµένων προϊόντων και ο οποίος 

φέρει την πρωταρχική ευθύνη για τα οριζόµενα στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και στον 

Καν. (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

11. να µην παρακωλύεται η συγκοινωνία από τη λειτουργία του Κέντρου Συγκέντρωσης. 

12. να υποβάλλει το ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού 

προσώπου του Κέντρου Συγκέντρωσης, υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/1986 ότι θα 

τηρεί και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά στην αρµόδια ∆ΑΟΚ, τα στοιχεία του άρθρου 6 της 

παρούσας. 

13. εφόσον παρέχονται µέσα συλλογής των καρπών, αυτά να είναι ακέραια, καθαρά και 

απαλλαγµένα από χώµατα και υπολείµµατα καρπών  

14. να εφαρµόζουν την περίοδο λειτουργίας, σχέδιο µυοκτονίας, περιµετρικά της εγκατάστασης 

το οποίο θα επιβλέπεται από τον υπεύθυνο γεωπόνο ΠΕ ή τεχνολόγο γεωπονίας ΤΕ του 

Κέντρου Συγκέντρωσης. 

 

Γ. Λειτουργία Κέντρων Συγκέντρωσης 

1. Τα προϊόντα του σηµείου Α της παρούσης διακινούνται υποχρεωτικά µέσω των Κέντρων 

Συγκέντρωσης. 

2. Για την έναρξη λειτουργίας των Κέντρων Συγκέντρωσης, το ενδιαφερόµενο φυσικό πρόσωπο ή ο 

νόµιµος εκπρόσωπος του νοµικού προσώπου του Κέντρου Συγκέντρωσης υποβάλλει κάθε έτος, 

αίτηση παροχής Κωδικού Λειτουργίας του Κέντρου Συγκέντρωσης (ΚΛΚΣ) σύµφωνα µε το 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ της παρούσας, στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (∆ΑΟΚ) της 

Περιφερειακής Ενότητας εντός της οποίας χωροταξικά πρόκειται να λειτουργήσει.  

3. α) Μετά από επιτόπιο έλεγχο του Κέντρου Συγκέντρωσης από την αρµόδια ∆ΑΟΚ, ο οποίος 

διενεργείται εντός 30 ηµερών από την υποβολή της ανωτέρω αίτησης, και εφόσον διαπιστωθεί 

ότι πληρούνται οι όροι λειτουργίας του σηµείου Β της παρούσης, µε απόφαση του 

Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ΑΟΚ χορηγείται στον ενδιαφερόµενο Κωδικός Λειτουργίας του 

Κέντρου Συγκέντρωσης. Ο εν λόγω Κωδικός είναι µοναδικός, εµπεριέχει τα δύο πρώτα γράµµατα 

της Περιφερειακής Ενότητας, τον αύξοντα αριθµό του Κέντρου Συγκέντρωσης και την 

ηµεροµηνία έκδοσής του, (π.χ. ΧΧ/01/18-07-15). 

Ο εν λόγω Κωδικός αναγράφεται υποχρεωτικά σε κάθε επίσηµο παραστατικό που εκδίδεται από 

το Κέντρο Συγκέντρωσης καθώς και σε εµφανές σηµείο του χώρου αυτού µαζί µε τα στοιχεία 
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του φυσικού προσώπου ή του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου του Κέντρου 

Συγκέντρωσης. 

β) Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου της αρµόδιας ∆ΑΟΚ στο πλαίσιο 

των ελέγχων του σηµείου 3α) της παρόντος σηµείου, διαπιστωθεί µη συµµόρφωση µε τους 

όρους του σηµείου Β της παρούσης, ο ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται εγγράφως από τον 

Προϊστάµενο της αρµόδιας ∆ΑΟΚ σχετικά µε αυτή καθώς και για τις διορθωτικές ενέργειες στις 

οποίες πρέπει να προβεί σε χρονικό διάστηµα που ορίζεται κατά περίπτωση. Όπου απαιτείται, 

διενεργείται επανέλεγχος για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης του ενδιαφερόµενου µε τις 

διορθωτικές ενέργειες. Εάν ο ενδιαφερόµενος δεν συµµορφωθεί εντός του χρονικού 

διαστήµατος που του έχει οριστεί, δεν του χορηγείται ο Κωδικός Λειτουργίας του Κέντρου 

Συγκέντρωσης και η απόφαση είναι τελεσίδικη. 

γ) Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια τακτικού ελέγχου της αρµόδιας ∆ΑΟΚ ή κατά τη 

διάρκεια εκτάκτου ελέγχου της αρµόδιας ∆ΑΟΚ µετά από καταγγελίες, υπόνοιες ή µετά από 

ενηµέρωση από άλλες αρχές ελέγχου, διαπιστωθεί µη συµµόρφωση του λειτουργούντος 

Κέντρου Συγκέντρωσης µε τους όρους του σηµείου Β της παρούσης, δύναται να αναστέλλεται ή 

να ανακαλείται ο Κωδικός Λειτουργίας του Κέντρου Συγκέντρωσης µε απόφαση του 

Προϊστάµενου της αρµόδιας ∆ΑΟΚ.  

4. Η αρµόδια ∆ΑΟΚ καταγράφει τα Κέντρα Συγκέντρωσης που λειτουργούν ετησίως στον τοµέα 

αρµοδιότητάς της σε µία κατάσταση, την οποία κοινοποιεί, µέχρι το τέλος Ιουνίου, στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ.. Στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στην εν λόγω κατάσταση, αυτή 

κοινοποιείται εκ νέου και το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών, στη αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

 

∆. Έλεγχοι 

1. Ως αρµόδια αρχή για τον έλεγχο των προβλεπόµενων στα Κέντρα Συγκέντρωσης ορίζεται η 

∆ΑΟΚ κάθε Περιφερειακής Ενότητας στο πεδίο αρµοδιότητας της οποίας λειτουργούν Κέντρα 

Συγκέντρωσης. 

Για το σκοπό αυτό σε κάθε ∆ΑΟΚ συστήνεται τριµελής Επιτροπή Ελέγχου, µε απόφαση του 

Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ΑΟΚ, αποτελούµενη από: 

α) έναν υπάλληλο του Τµήµατος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου κατηγορίας 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωπόνων της αρµόδιας ∆ΑΟΚ, ως πρόεδρο, µε τον 

αναπληρωτή του, 

β) έναν υπάλληλο Τµήµατος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου κατηγορίας 

Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της ιδίας υπηρεσίας, ως µέλος µε τον αναπληρωτή του 

και 

γ) έναν υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Οικονοµικού της αρµόδιας ∆ΑΟΚ, ως µέλος ή στην 

περίπτωση που δεν υπάρχει, έναν υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ οποιασδήποτε κατηγορίας, µε τον 

αναπληρωτή του 

Σε περίπτωση έλλειψης προσωπικού, µπορούν να ορίζονται από τις αρµόδιες ∆ΑΟΚ υπάλληλοι 

άλλων τµηµάτων της υπηρεσίας. 

Έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι: 

i) η διενέργεια επιτοπίων ελέγχων σύµφωνα µε τις παραγράφους 3α) και 3β) του σηµείου Γ 

της παρούσας για την εισήγηση χορήγησης Κωδικών Λειτουργίας του Κέντρου 

Συγκέντρωσης. 

ii) η διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων σύµφωνα µε την παράγραφο 3γ) του του 

σηµείου Γ της παρούσας για την τήρηση των όρων λειτουργίας των Κέντρων Συγκέντρωσης. 
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2. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες 

της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. προς την οποία έχουν κοινοποιηθεί τα στοιχεία της παραγράφου 4 του σηµείου 

Γ της παρούσας. 

 

Ε. Κυρώσεις 

1. Ως αρµόδια αρχή για την επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου αλλά και στο 

πλαίσιο του άρθρου 2 παράγραφος 1β του Νόµου 4235/2014 «∆ιοικητικά µέτρα διαδικασίες και 

κυρώσεις στην εφαρµογή της Ενωσιακής και Εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των 

ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων» (ΦΕΚ Α’ 32), ορίζεται η ∆ΑΟΚ κάθε Περιφερειακής 

Ενότητας στο πεδίο αρµοδιότητας της οποίας λειτουργούν Κέντρα Συγκέντρωσης. 

2. Στην περίπτωση που η Επιτροπή Ελέγχου του σηµείου ∆ της παρούσας διαπιστώσει µη 

συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ενεργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Ν. 4235/2014 

«∆ιοικητικά µέτρα διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της Ενωσιακής και Εθνικής νοµοθεσίας 

στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 

διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» για τα θέµατα που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εν λόγω Νόµου.  

Για τις λοιπές µη συµµορφώσεις που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο και δεν εµπίπτουν στο 

πεδίο εφαρµογής του Ν. 4235/2014, αναστέλλεται η απόφαση παροχής του Κωδικού Λειτουργίας 

του Κέντρου Συγκέντρωσης και το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού ενηµερώνεται 

εγγράφως σχετικά µε τις µη συµµορφώσεις καθώς και για τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες 

πρέπει να προβεί σε χρονικό διάστηµα που ορίζεται κατά περίπτωση. ∆ιενεργείται επανέλεγχος για 

τη διαπίστωση της συµµόρφωσης µε τις διορθωτικές ενέργειες. Εάν το φυσικό πρόσωπο ή ο 

νόµιµος εκπρόσωπος του Κέντρου Συγκέντρωσης δεν συµµορφωθεί εντός του χρονικού 

διαστήµατος που του έχει οριστεί, ανακαλείται η απόφαση παροχής κωδικού λειτουργίας του 

Κέντρου Συγκέντρωσης. 

 

ΣΤ. Τήρηση και αποστολή στοιχείων 

1. Το φυσικό πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπος του Κέντρου Συγκέντρωσης υποχρεούται, κατά 

την περίοδο των παραδόσεων ροδακίνων και νεκταρινιών της περιοχής αρµοδιότητάς τους, να 

καταχωρεί σε ηλεκτρονική µορφή και να αποστέλλει ηλεκτρονικά στην αρµόδια ∆ΑΟΚ, για 

λόγους ιχνηλασιµότητας, τα παρακάτω: 

α) ηµερήσια κατάσταση παραλαβής κάθε φορτίου από το Κέντρο Συγκέντρωσης µε τουλάχιστον 

τα παρακάτω στοιχεία: 

- τον Κωδικό Λειτουργίας του Κέντρου Συγκέντρωσης, 

- το ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο κάθε παραγωγού - εµπόρου, 

- το ΑΦΜ κάθε παραγωγού – εµπόρου, 

- τα στοιχεία ταυτοποίησης του µέσου µεταφοράς κάθε φορτίου από κάθε παραγωγό - έµπορο, 

- την παραδοθείσα στο Κέντρο Συγκέντρωσης ποσότητα ροδάκινων ή νεκταρινιών ανά ποικιλία 

και ανά χαρτογραφικό κωδικό αγροτεµαχίου παραγωγής του γεωργικού προϊόντος. 

β) ηµερήσια κατάσταση διακίνησης κάθε φορτίου από το Κέντρο Συγκέντρωσης προς τον 

επόµενο παραλήπτη µε τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

- τον Κωδικό Λειτουργίας του Κέντρου Συγκέντρωσης, 

- το ονοµατεπώνυµο του παραλήπτη, 

- το ΑΦΜ του παραλήπτη εφόσον υπάρχει, 
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- τα στοιχεία ταυτοποίησης του µέσου µεταφοράς κάθε φορτίου, 

- την διακινηθείσα από το Κέντρο Συγκέντρωσης ποσότητα ροδάκινων ή νεκταρινιών ανά 

ποικιλία γεωργικού προϊόντος. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποστέλλονται στην αρµόδια ∆ΑΟΚ ηλεκτρονικά στο τέλος κάθε µήνα.  

2. Οι παραπάνω ηµερήσιες καταστάσεις των σηµείων (α) και (β) της παραγράφου 1 του παρόντος 

σηµείου οµαδοποιούνται σε συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά ποικιλία, µε τα αντίστοιχα στοιχεία 

ποσοτήτων και παραλήπτη. Οι ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται στην 

αρµόδια ∆ΑΟΚ ηλεκτρονικά στο τέλος της περιόδου εµπορίας. 

3. Η αρµόδια ∆ΑΟΚ τηρεί τις παραπάνω καταστάσεις για όλα τα Κέντρα Συγκέντρωσης του τοµέα 

αρµοδιότητάς της, σε ηλεκτρονικό αρχείο, µαζί µε τα στοιχεία των ελέγχων και συντάσσει 

Έκθεση ετήσιου ελέγχου µε τις τυχόν παρατηρήσεις της. 

4. Οι ηµερήσιες, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις και η Έκθεση ελέγχου της παραγράφου 3 του 

παρόντος σηµείου αποστέλλονται ηλεκτρονικά, στο τέλος της εµπορικής περιόδου, από τις 

∆ΑΟΚ στη Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής 

Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

5. Η Γενική ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Φυτικής Παραγωγής δύναται να διενεργεί στη συνέχεια 

διασταυρωτικούς ελέγχους µε τα στοιχεία που καταχωρούνται στο πλαίσιο εφαρµογής 

καθεστώτων ενίσχυσης και προγραµµάτων δράσης του τοµέα. 

 

Ζ. Μεταβατική περίοδος 

1. Για το έτος 2015, µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ΑΟΚ δύναται να χορηγηθεί 

Κωδικός Λειτουργίας του Κέντρου Συγκέντρωσης, σύµφωνα µε το σηµείο Γ, παράγραφο 3α 

της παρούσας, χωρίς να έχει προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος. Σε κάθε περίπτωση αυτός πρέπει να 

πραγµατοποιηθεί εντός 20 ηµερών από την υποβολή της αίτησης παροχής Κωδικού 

Λειτουργίας του Κέντρου Συγκέντρωσης (ΚΛΚΣ). 

2. Στην περίπτωση εφαρµογής της ανωτέρω παραγράφου 1, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει, µαζί 

µε την αίτηση παροχής Κωδικού Λειτουργίας του Κέντρου Συγκέντρωσης, υπεύθυνη δήλωση 

του Νόµου 1599/1986 ότι τηρεί όλες τις προϋποθέσεις των σηµείων Ζ και ΣΤ της παρούσας. 

3.  Αν ο επιτόπιος έλεγχος καταδείξει µη συµµόρφωση ως προς τους όρους λειτουργίας του 

σηµείου Β της παρούσας, τότε η εκδοθείσα απόφαση αναστέλλεται άµεσα και ακολουθείται η 

διαδικασία της παραγράφου 3β του σηµείου Γ. Στην περίπτωση που δεν συµµορφωθεί ο 

ενδιαφερόµενος, η απόφαση ανακαλείται οριστικά. 

 

Η. Έναρξη ισχύος 

1. Η παρούσα εγκύκλιος ισχύει από την ηµεροµηνία ανάρτησής της στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

2. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε άλλη εγκύκλιος που ρυθµίζει το 

θέµα αυτό. 

 

 

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΛΑΛΗΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΡΟ∆ΑΚΙΝΩΝ 
ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ 

(σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εγκυκλίου …………………….…………..) 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ………………….. (1) 

Α.Π. ……………………………………. (1) 

 
ΠΡΟΣ: Τη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 

......................…………………………………………………………………………………………….. 

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ 
α) Ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου ή Επωνυµία του Νοµικού Προσώπου ή/και 

διακριτικός τίτλος  

…………………………………………………………………………………………………….……………….. 

β) Έδρα της επιχείρησης (ταχυδροµική διεύθυνση):..……..…….…………… 

…………………………………………………………………………………………………….................... 

γ) Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.):………………………………………………………. 

δ) Τηλέφωνο: …………………………………………………………………………………………………                                       

Fax :  ………………………………………………………………………………………………………….…                                       

e – mail :   ………………………………………………………………………………………….…………                                   

ε)  Ονοµατεπώνυµο,  πλήρης ταχυδροµική διεύθυνση και Α.Φ.Μ. του νόµιµου εκπροσώπου του  

Νοµικού Προσώπου 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 

στ) Ονοµατεπώνυµο και τηλέφωνο υπεύθυνου της παραγράφου 10 του σηµείου Β 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

ζ) Γεωγραφικές συντεταγµένες του Κέντρου Συγκέντρωσης 

…………………………………………………………                        …………………………………………………. 

    2. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του σηµείου Β της παρούσας. 

 
 
                                                                                                    Ο/Η  ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ 
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