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0.1.

1.

Εκδότης

Σχόλια

Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
& Αλιείας

Νομικό Πλαίσιο

Για την έκδοση του παρόντος εγχειριδίου διαδικασιών υποβολής Δήλωσης Εφαρμογής των δικαιούχων
του Μέτρου 221 “Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών” με μεταφορά και κάλυψη των ανειλημμένων
υποχρεώσεων των Προγραμμάτων 2007-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020, ελήφθη υπόψη το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:
1. Ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 1306/2013 του Συμβουλίου, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής.
2.

Ο Καν. (ΕΚ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

1306/2013 του Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους λογαριασμούς,
τη δημοσιονομική διαχείριση, τη εκκαθάριση λογαρισμών, τις εγγυήσεις και χρήση του ευρώ.
3.

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014 , για

τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς,
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους,
τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια
4.

Ο Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από

το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.
5.

Τον κατ΄ εξουσιοδότηση ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για
τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.
6.

Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για

τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή
ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στι ς άμεσες ενισχύσεις,
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση που καταργεί τον κανονισμό
(ΕΚ) 1122/2009 της Επιτροπής και τον Καν (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής.
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Η υπ’ αριθμ. E(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία

7.

εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού 20072013 (CCI No 2007GR06RPO001),
8. Η υπ’ αριθμ. E(2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού
2014-2020 (CCI: 2014GR06RDNP001 ).
9.

Οι διατάξεις των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998) «Σύσταση

Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/1999), το
άρθρο 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/Α΄/2001), το άρθρο 3 του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄/2006)
και τα άρθρα 32 και 33 του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α΄/2008).
10.

Ο Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/2014) “ Για τη διαχείριση τον έλεγχο και την εφαρμογή

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 207) και άλλες διατάξεις”.
11.

Η υπ’ αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών

Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» .
12.

Την υπ’ αριθμ. 132537/21-4-2011 ΚΥΑ(ΦΕΚ 684/Β’/28-4-2011) περί έγκρισης Κανονισμού

Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., όπως ισχύει κάθε
φορά.
13.

Η υπ’ αριθμ. 324005/09-09-2008 (ΦΕΚ 1886/Β΄/2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών

Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Αναδιάρθρωση,
αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013», όπως ισχύει κάθε
φορά.
14.

Η υπ’ αριθμ. 327739/11-10-2007 (ΦΕΚ 2038/Β΄/2007) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού
Πληρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε. και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)», όπως κάθε φορά ισχύει
15.

Η υπ’ αριθμ. 281255/06-05-2008 (ΦΕΚ 794/Β΄/2008) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
«Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)».
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16.

Η με αριθμ. 8932/22-9-2008 (ΦΕΚ. 2153/Β/16-10-2008) απόφαση Υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», όπως ισχύει κάθε φορά
17.

Η με αριθμ.398352/27/11/2000 (ΦΕΚ 1523/Β/2000) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών,

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων ΟΠΕΚΕΠΕ
στις Περιφερειακές δασικές υπηρεσίες της χώρας» όπως ισχύει κάθε φορά.
18.

Η υπ’ αριθμ. 800/16.1.2015 (ΦΕΚ 128/Β/2015) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής

Ανάπτυξης & Τροφίμων -Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο
του Μέτρου 2.2.1. “Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(Π.Α.Α) 2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εγκύκλιος αναφέρεται στο σύνολο των δικαιούχων του Μέτρου 2.2.1. “Πρώτη δάσωση
γεωργικών γαιών” βάσει της υπ΄αρ. 800/16.01.2015 (ΦΕΚ 128/Β/2015) ΚΥΑ, όπως κάθε φορά
ισχύει, με μεταφορά και κάλυψη των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
2007-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός διαδικασιών για την υποβολή της ετήσιας δήλωσης
εφαρμογής, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έκαστος δικαιούχος, βάσει της ενεργής
επένδυσης και σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ως φορείς υλοποίησης (ΦΥ) ορίζονται οι Δασικές Υπηρεσίας
(Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών των Νομών χωρίς Δασαρχεία) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
Χώρας.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ΄αρ. 800/16.1.2015 (ΦΕΚ 128/Β/2015) ΚΥΑ των
Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων -Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 “Πρώτη δάσωση γεωργικών
γαιών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013, όπως ισχύει κάθε φορά,
για τη λήψη της κατ’ έτος ενίσχυσης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν στους Φ.Υ.:
α) την Ετήσια Αίτηση Πληρωμής .
β) Δήλωση Εφαρμογής για κάθε επένδυση (Υπόδειγμα 1)
γ) καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην οικεία Κ.Υ.Α.
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Κατά παρέκκλιση, για το

έτος εφαρμογής 2015 η διαδικασία

ηλεκτρονικής υποβολής

δηλώσεων εφαρμογής δε θα λειτουργήσει και οι δηλώσεις εφαρμογής θα υποβληθούν σε έντυπη
μορφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 7 της υπ΄αρ. 800/16.1.2015
(ΦΕΚ 128/Β/2015) ΚΥΑ, για δεσμεύσεις που αφορούν στο προηγούμενο έτος, συνοδευόμενες με
τα ανωτέρω δικαιολογητικά και θα λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου από την υπηρεσία κατάθεσης.
Σημειώνεται ότι για την συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων της δήλωσης εφαρμογής
απαραίτητη είναι η Αίτηση Πληρωμής του Μέτρου 221 , η οποία αποτελεί παράρτημα της
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Προς διευκόλυνσή σας, υπάρχει στην ιστοσελίδα του
Οργανισμού, εκτύπωση της συνοπτική αίτηση Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.
Για τα επόμενα έτη εφαρμογής θα ισχύει η διαδικασία υποβολής δήλωσης εφαρμογής που περιγράφεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 7 της υπ΄αρ. 800/16.1.2015 (ΦΕΚ 128/Β/2015) ΚΥΑ, όπως κάθε φορά ισχύει .
Επισημαίνεται ότι, όταν η λήξη της προθεσμίας συμπίπτει με αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε
θεωρείται ότι συμπίπτει με την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Β. ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στο έντυπο δήλωσης εφαρμογής συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία βάσει της εγκεκριμένης επένδυσης και αποτελείται από δύο μέρη ως εξής :
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμπληρώνονται τα γενικά στοιχεία του επενδυτή και της εκμετάλλευσης.
2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Συμπληρώνεται βάσει της εγκεκριμένης επένδυσης και της ετήσιας αίτησης πληρωμής των επενδυτών.
Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του πίνακα των στοιχείων του συνιδιοκτήτη
ή/και των συνιδιοκτητών του αγροτεμαχίου ή/και των αγροτεμαχίων της επένδυσης.
Για τις περιπτώσεις που ο επενδυτής που έχει ενταχθεί στο Μέτρο είναι «θανών» για το αιτούμενο
έτος εφαρμογής και :
 έχει υποβάλλει αίτηση πληρωμής ο «κληρονόμος» τότε την δήλωση εφαρμογής θα πρέπει να την
υποβάλλει ο «κληρονόμος» εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης λόγω ανωτέρας βίας,
όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη ΚΥΑ.
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 έχει υποβάλλει αίτηση πληρωμής ο «θανών», τότε την δήλωση εφαρμογής θα πρέπει να την
υποβάλλει ο «κληρονόμος» στο όνομα του θανόντος προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά όπως
αυτά περιγράφονται στην υπ΄ αριθ. 18196/1.10.2015 εγκύκλιο της ΕΥΕ ΠΑΑ, Μονάδα Β4 του
Υπ.Α.Α.Τ. Για το επόμενο έτος εφαρμογής, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης λόγω
ανωτέρας βίας, όπως περιγράφεται στην αντίστοιχη ΚΥΑ, θα υποβληθεί αίτηση πληρωμής και δήλωση
εφαρμογής από τον κληρονόμο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 6 της ΚΥΑ για περιπτώσεις όπου σε μία επένδυση
δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός επενδυτές οφείλουν να διασφαλίσουν μέσω ιδιωτικών
συμφωνητικών την ύπαρξη ενός δικαιούχου ανά επένδυση και την υποβολή μίας Δήλωσης Εφαρμογής.
4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η δήλωση εφαρμογής συνοδεύεται με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται κατωτέρω στο
παράρτημα Α της παρούσας.
5. ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει κάθε χρόνο:
 Αίτηση Πληρωμής με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης για το ενταγμένο τμήμα της εκμετάλλευσης (η οποία αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης -ΕΑΕ-, και έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα συμπλήρωσης και υποβολής της ανωτέρω αίτησης, το αργότερο μέχρι
την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) και


Δήλωση Εφαρμογής

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10
της υπ΄αρ. 800/16.1.2015 (ΦΕΚ 128/Β/2015) ΚΥΑ, η υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας που ορίζεται στο άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ, οδηγεί
σε μείωση κατά 1% ανά εργάσιμη ημέρα του ποσού που ο δικαιούχος θα είχε δικαίωμα να λάβει, εάν
οι αιτήσεις είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση καθυστέρησης μεγαλύτερης των 25 ημερολογιακών ημερών οι αιτήσεις θεωρούνται μη αποδεκτές.
Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισμό από την ενίσχυση για το συγκεκριμένο
έτος εφαρμογής.
“Μη υποβολή αίτησης πληρωμής και δήλωσης εφαρμογής”, θεωρείται η μη υποβολή τους εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία. Η κατ΄επανάληψη μη υποβολή αίτησης πληρωμής ή δήλωσης εφαρμογής το επόμενο έτος θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και εφαρμόζονται οι
προβλεπόμενες κατά περίπτωση κυρώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΩΫΣΙΔΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την Δήλωση Εφαρμογής

01

Αντίγραφο (ενυπόγραφο) της αίτησης πληρωμής για το αντίστοιχο έτος εφαρμογής
Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης (σε περίπτωση διαφοροποίησης από

02

την αίτηση ενίσχυσης)
Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (σε περίπτωση διαφοροποίησης από την αίτηση

03

ενίσχυσης)
Τιμολόγια ή αποδείξεις δαπανών συντήρησης (για επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται έως και

04

το πέμπτο έτος επένδυσης)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΟΥΣ..................
ΜΕΤΡΟ 221 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ”
Ανειλημμένες υποχρεώσεις που καλύπτονται από το Μ 08 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Καν.(ΕΚ) 1305/2013
ΚΥΑ 800/16.01.2015 (ΦΕΚ 128/21.01.2015) όπως ισχύει
ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΕΤΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

............

.../../........

ΑΡ. ΠΡΩΤ. & ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
....../..../..../.....

.............................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
..................................

ΤΥΠΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΦΥΣΙΚΟ

ΝΟΜΙΚΟ

ΑΦΜ
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΟΥ
ONOMA:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΑΔΤ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
EKMETAΛΛΕΥΣΗΣ:
ΟΔΟΣ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΦΜ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΟΥ:
ONOMA:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
EKMETAΛΛΕΥΣΗΣ:
ΟΔΟΣ:

IBAN:
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ:
1.Αντίγραφο ( ενυπόγραφο) της αίτησης πληρωμής για το αντίστοιχο έτος εφαρμογής
2.Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης (σε περίπτωση διαφοροποίησης από την αίτηση πληρωμής)
3.Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (σε περίπτωση διαφοροποίησης από την αίτηση πληρωμής)
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Ο/Η Αιτών/Αιτούσα δηλώνω υπεύθυνα σε γνώση του Ν. 1599/86 τα κάτωθι:
 Την ακρίβεια των στοιχείων της παρούσας δήλωσης εφαρμογής
 Κατά το έτος ........ εφάρμοσα τις δεσμεύσεις του μέτρου 2.2.1. «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών», τήρησα στο σύνολο της εκμετάλλευσης
τις απαιτήσεις της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές αποφάσεις και βάσει των εγκυκλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 Τα ενταγμένα αγροτεμάχια δεν επιδοτούνται από δράση του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις»
 Εγώ και ο/η σύζυγός μου δεν είμαστε δικαιούχοι του μέτρου της Πρόωρης Συνταξιοδότησης
 Τα ενταγμένα αγροτεμάχια με παράλληλη δράση 0101 επιδοτούνται μόνο από το μέτρο 2.2.1 «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών» του Π.Α.Α
2007-2013.

Αριθμός δέντρων

Επιλέξιμη έκταση για ενίσχυση (Ha)

Ψηφιοποιημένη έκταση (ΗΑ)

) aΕπιλέξιμη έκταση (Η

Ολική Έκταση (Ha)

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Ι/Μ/Ε

Χαρτογραφικό έτους εφαρμογής

Τοποθεσία

Οικισμός /Δήμος /Κοινότητα

Κωδικός και περιγραφή ποικιλίας

Κωδικός και περιγραφή καλλιέργειας

ίτησης πληρωμής αα/α αγροτεμαχίου

Αριθμός δέντρων ένταξης

Εγκεκριμένη έκταση (ΗΑ)

Περιγραφή δασικού είδους ένταξης

α/α αγροτεμαχίου δήλωσης εφαρμογής επενδυτή
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Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αριθμός δέντρων

Επιλέξιμη έκταση για ενίσχυση (Ha)

Ψηφιοποιημένη έκταση (ΗΑ)

) aΕπιλέξιμη έκταση (Η

Ολική Έκταση (Ha)

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Ι/Μ/Ε

Χαρτογραφικό έτους εφαρμογής

Τοποθεσία

Οικισμός /Δήμος /Κοινότητα

Κωδικός και περιγραφή ποικιλίας

Κωδικός και περιγραφή καλλιέργειας

ίτησης πληρωμής αα/α αγροτεμαχίου

Αριθμός δέντρων ένταξης

Εγκεκριμένη έκταση (ΗΑ)

Περιγραφή δασικού είδους ένταξης

α/α αγροτεμαχίου δήλωσης εφαρμογής επενδυτή

ΑΔΑ: ΩΦΧ446ΨΧΞΧ-6Ν9

Αριθμός δέντρων

Ε
Επιλέξιμη έκταση για ενίσχυση (ΗΑ)

Ψηφιοποιημένη έκταση (ΗΑ)

Επιλέξιμη έκταση (ΗΑ)

Ολική Έκταση (HA)

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Ι/Μ/Ε

Χαρτογραφικό έτους εφαρμογής

Τοποθεσία

Οικισμός /Δήμος /Κοινότητα

Κωδικός και περιγραφή ποικιλίας

Κωδιός και περιγραφή καλλιέργειας

α/α αγροτεμαχίου Αίτησης πληρωμής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Αριθμός δέντρων ένταξης

Εγκεκριμένη έκταση (HA)

Περιγραφή δασικού είδους ένταξης

Αντιστοίχιση με α/α αγροτεμαχίου δήλωσης εφααρμογής του επενδυτή
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Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Αριθμός δέντρων

Ε
Επιλέξιμη έκταση για ενίσχυση (ΗΑ)

Ψηφιοποιημένη έκταση (ΗΑ)

Επιλέξιμη έκταση (ΗΑ)

Ολική Έκταση (HA)

Ιδιοκτησιακό Καθεστώς Ι/Μ/Ε

Χαρτογραφικό έτους εφαρμογής

Τοποθεσία

Οικισμός /Δήμος /Κοινότητα

Κωδικός και περιγραφή ποικιλίας

Κωδιός και περιγραφή καλλιέργειας

α/α αγροτεμαχίου Αίτησης πληρωμής

Αριθμός δέντρων ένταξης

Εγκεκριμένη έκταση (HA)

Περιγραφή δασικού είδους ένταξης

Αντιστοίχιση με α/α αγροτεμαχίου δήλωσης εφααρμογής του επενδυτή
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ....../....../.......
Ο-Η ΑΙΤ...................................

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

