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  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

   

 

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΥΡΙΟΒΟΛΗ 
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ΠΡΟΣ: ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ �
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 54-56 

10441 ΑΘΗΝΑ�
 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

ΑΡ. ∆ΕΛ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΑΦΜ:  

∆/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

1) ∆ηλώνω υπεύθυνα και σε γνώση των συνεπειών του νόµου 1599/1986 «περί ψευδούς 

δήλωσης» τα κάτωθι: 
1. Επιθυµώ να αναλάβω το επιχειρηµατικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας καπνού 

στο πλαίσιο του µέτρου 144 του ΠΑΑ 2007-2013 του θανόντος ……………… 
………………….  µε ΑΦΜ …………………. , ο οποίος απεβίωσε την …../…../…….. 

2. Είµαι ο αποκλειστικός (µοναδικός) κληρονόµος των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης του 
ανωτέρω θανόντος και γνωρίζω ότι αυτό θα διασταυρωθεί µε όλα τα έγγραφα που έχουν 
κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη µεταβίβαση των ανωτέρω δικαιωµάτων. 

3. ∆ιαθέτω πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 
4. ∆εν έχω ενταχθεί ως δικαιούχος, ούτε πρόκειται να υποβάλω αίτηση στο πρόγραµµα της 

πρόωρης συνταξιοδότησης, εφόσον ενταχθώ στο µέτρο 144. 
5. ∆εν έχω απενταχθεί από τους διαδόχους της πρόωρης συνταξιοδότησης µε δεκαετή 

αποκλεισµό. 
6. Αποδέχοµαι τη διασταύρωση των στοιχείων που έχω δηλώσει µε επίσηµα στοιχεία του 

κράτους και των λοιπών ∆ηµόσιων Υπηρεσιών (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΠΑΑΤ, TAXIS κλπ). 
7. Αναλαµβάνω την υποχρέωση έως το 2013 να επιτύχω τους ακόλουθους δεσµευτικούς 

στόχους: 
7.1. Να διατηρήσω την έδρα της γεωργικής µου εκµετάλλευσης σε καπνοπαραγωγική 

περιοχή, όπως αυτές ορίζονται στη µε αρ. πρ. 4215/18-5-2009 απόφαση ΥΠΑΑΤ. 
7.2. Να επιτύχω τουλάχιστον έναν από τους ποιοτικούς στόχους της παραγράφου 3 του 

επιχειρηµατικού σχεδίου. 
7.3. Να υποβάλλω Ενιαία ∆ήλωση Εκµετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς έως το 

έτος 2013, ανεξαρτήτως από τη λήψη ή µη ενιαίας ενίσχυσης. 
7.4. Να συµµορφώνοµαι µε την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. 
7.5. Να γνωστοποιώ εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών οποιαδήποτε αλλαγή στα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στην παρούσα αίτηση. 
7.6. Να δέχοµαι και να διευκολύνω τους ελέγχους που διενεργούν Εθνικά και Κοινοτικά 

όργανα. 
8. Έχω λάβει γνώση και αποδέχοµαι εφόσον κριθώ ως δικαιούχος ότι το ονοµατεπώνυµο και 

το ποσό δηµόσιας χρηµατοδότησης θα αποτελέσουν αντικείµενο δηµοσιοποίησης. 
9. Έχω λάβει γνώση των όρων και προϋποθέσεων καθώς και των επιπτώσεων που θα έχω 

στην περίπτωση αθέτησης τους και τους αποδέχοµαι. 
10. Γνωρίζω ότι στις ενισχύσεις που θα λάβω, εφόσον κριθώ δικαιούχος, συµµετέχει 

απολογιστικά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). 
11. Όλα τα στοιχεία στα συµπληρωµένα πεδία του επιχειρηµατικού σχεδίου το οποίο 

αναπτύσσεται στις επόµενες παραγράφους 2 και 3 είναι ακριβή και αληθή ενώ όλα 
τα ασυµπλήρωτα πεδία του, δεν έχουν εφαρµογή στο πρόσωπό µου. 

 
 

Ο/Η   ΑΙΤ………… 

  

  

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



2)  Συνοπτική περιγραφή των βασικών παραµέτρων της προβλεπόµενης αναδιάρθρωσης των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης εντός και εκτός γεωργίας και των 

τιθέµενων στόχων. 

        

2.1   Αναδιάρθρωση οικονοµικών δραστηριοτήτων της γεωργικής 

εκµετάλλευσης εντός γεωργίας 
 

  

        

2.1.1  Αναδιάρθρωση καλλιέργειας προς άλλη καλλιέργεια      

       

  Έτος 

 
  Περιγραφή Καλλιέργειας 

 2012 2013 

          

          

          

          

          

        

2.1.2  Αλλαγή κλάδου παραγωγής      

        

  Έτος 

 
Είδος Ζωικού Κεφαλαίου 

 2012 2013 

          

          

          

          

        

2.1.3  Εισαγωγή καλλιεργητικών πρακτικών, για λόγους περιβαλλοντικής 

προστασίας. 
  

   

        

  Έτος 

 
Μέτρο 1.2.1 "Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων" 

 2012 2013 

 

Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού αρδευτικών 

συστηµάτων εξοικονόµησης ύδατος. 

 

    

 

Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισµού για την 

αξιοποίηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας [ΑΠΕ] µε σκοπό την κάλυψη των 

αναγκών της εκµετάλλευσης.  

 

    

        

  Έτος 

 
Μέτρο 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις" 

 2012 2013 

 
∆ράση 1.4: Αµειψισπορά µε ξηρικές καλλιέργειες  

  

 

∆ράση 2.3: Σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων 

που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 

  

    

        



  Έτος 

 
Μέτρο 2.2.1. "∆άσωση Γεωργικής Γης" 

 2012 2013 

 
∆άσωση Γεωργικής Γης   

    

        

2.1.4  Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων.      

        

  Έτος 

 
Μέτρο 1.2.1. "Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων" 

 2012 2013 

 

Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων 

 

  

    

        

2.2 Αναδιάρθρωση οικονοµικών δραστηριοτήτων της γεωργικής 

εκµετάλλευσης εκτός γεωργίας στο πλαίσιο των Μέτρων των Αξόνων 3 

"Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 

αγροτικής οικονοµίας" και 4 "Προσέγγιση LEADER" του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆΄ Προγραµµατικής Περιόδου (2007 - 2013). 

  

  

 

        

  Έτος 

 
∆ράση 

 2012 2013 

 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί µικρής δυναµικότητας υποδοµών 

διανυκτέρευσης. 

 

    

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής.      

 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για 

την εξυπηρέτηση του τουρισµού  της υπαίθρου (εναλλακτικές µορφές 

τουρισµού, ειδικές µορφές τουρισµού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι 

γευσιγνωσίας). 

 

    

 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισµοί µονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών µονάδων. 

 

    

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.      

 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής µετά την 

α' µεταποίηση. 

 

    

 Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί επισκέψιµων αγροκτηµάτων.      

 

Ιδρύσεις και εκσυγχρονισµός γραφείων οργάνωσης πληροφόρησης και 

προώθησης αγροτικού τουρισµού. 

 

    

 Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων      

 Αύξηση της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων      
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