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 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση δικαιούχων μέτρου 144 για υποβολή αιτήσεων πληρωμής της γ’ δόσης – 

αποπληρωμή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης 

ΣΧΕΤ: α. ΚΥΑ 7730/13-12-2010 ΦΕΚ 1935/Β/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

β. ΥΑ 5511/27-12-2010 ΦΕΚ 2015/Β/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

Καλούνται οι δικαιούχοι του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007 – 2013 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

και έντυπα αίτηση πληρωμής για τη γ΄ δόση της οικονομικής ενίσχυσης που προκύπτει από 

την ένταξή τους στο μέτρο.  

Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά από την Τετάρτη  12 /6/2013 και μέχρι τη Δευτέρα 

29/7/2013 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://tobacco.opekepe.gr και  

http://www.opekepe.gr       

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του, ο δικαιούχος θα πρέπει να την εκτυπώσει 

μέσα από το σύστημα και στη συνέχεια να την υπογράψει με θεώρηση για το γνήσιο της 

υπογραφής του. Εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή από τρίτο πρόσωπο δεν γίνονται 

δεκτές. Οι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής αιτήσεις θα 

πρέπει να σταλθούν, το αργότερο μέχρι και τις 9/8/2013 στη διεύθυνση: 

«Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β2, Λεωφ. Αθηνών 54-56, 

10441 Αθήνα». 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης του μέτρου 144 για υποβολή αιτήσεων πληρωμής γ’ 

δόσης, διευκρινίζεται ότι εφόσον ενταγμένος δικαιούχος του μέτρου 144, στον οποίο έχει 

καταβληθεί η α’ και η β’ δόση της ενίσχυσης, έχει αποβιώσει, ενώ διατηρούσε την ιδιότητα 

του δικαιούχου του μέτρου, δίδεται η δυνατότητα ανάληψης του εγκεκριμένου 

επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας καπνού από κληρονόμο της 

εκμετάλλευσης και των δικαιωμάτων καπνού. Συγκεκριμένα:  

O αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφόσον α) είναι αποκλειστικός κληρονόμος των 

δικαιωμάτων του θανόντος δικαιούχου, β) ολοκληρώσει τη διαδικασία μεταβίβασης των 

 

 

http://tobacco.opekepe.gr/
http://www.opekepe.gr/


δικαιωμάτων στο όνομά του και, γ) επιθυμεί να αναλάβει και ολοκληρώσει το 

επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας καπνού του θανόντος, οφείλει να 

αποστείλει στην υπηρεσία εφαρμογής του μέτρου 144 την αίτηση με την υπεύθυνη δήλωση 

και το επιχειρηματικό σχέδιο που επισυνάπτεται στην παρούσα. Ο αιτών θα ενταχθεί στο 

μέτρο εφόσον το άθροισμα των άμεσων ενισχύσεων που ο θανών και ο κληρονόμος έλαβαν 

το έτος 2010 ήταν μειωμένο κατά 25% τουλάχιστον σε σχέση με το άθροισμα των άμεσων 

ενισχύσεων που είχαν λάβει το έτος 2009. Η ανωτέρω μείωση αφορά αποκλειστικά στη 

μείωση, σε ποσοστό 50%, της αξίας των δικαιωμάτων που προέρχεται από τον καπνό. Σε 

κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο για την τριετία δεν μπορεί να 

υπερβεί τα 9.000 ευρώ. 

 

Συνεπώς καλούνται οι αποκλειστικοί κληρονόμοι των δικαιωμάτων θανόντων δικαιούχων 

του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007 – 2013 να συμπληρώσουν χειρόγραφα, υπογράψουν, 

θεωρήσουν για το γνήσιο της υπογραφής και αποστείλουν με συστημένη αλληλογραφία τη 

συνημμένη αίτηση, το αργότερο μέχρι 9/8/2013 στη διεύθυνση: 

«Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β2, Λεωφ. Αθηνών 54-56, 

10441 Αθήνα». 

 

Επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν: 

α) από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διεύθυνση 

http://www.minagric.gr  

β) από την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων 

και Υποδομών, στη διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr  

γ) από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) http://www.opekepe.gr  

δ) στο email   kmelas@mou.gr  

ε) στα τηλέφωνα: 2105275206, 2105275209 και 2105275084. 

Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα για την 

αποστολή τους προς δημοσίευση στις έδρες των Δήμων τους. 

 

 
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

   

 

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 

Συνημμένα: 

1. Αίτηση πληρωμής 3ης δόσης - αποπληρωμής μέτρου 144 

2. Αίτηση ανάληψης εγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της 

καλλιέργειας καπνού από κληρονόμο των δικαιωμάτων και αίτηση πληρωμής 3ης 

δόσης. 

 

Πίνακας Διανομής 

http://www.minagric.gr/
http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.opekepe.gr/
mailto:kmelas@mou.gr


Προς Ενέργεια: 

1. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας  
2. Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας 
3. Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  
4. Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας  
5. Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 
6. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 
7. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου  
8. Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας  
9. Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 
10. Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης 
11. Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων  
12. Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας   
13. Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας  
14. Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς  
15. Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 
16. Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
 

17. Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας 
18. Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας 
19. Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας 
20. Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας 
21. Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 
22. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 
23. Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 
24. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας 
25. Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 
26. Περιφερειακή Ενότητα Σερρών 
27. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων 
28. Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας 
29. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 
30. Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 
31. Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 
32. ΟΠΕΚΕΠΕ 

 
Προς Κοινοποίηση: 

1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
2. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων και Ειδικού Γραμματέα 



ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ\ΛΕΩΦ. 

ΑΘΗΝΩΝ 54-56\10441 ΑΘΗΝΑ 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3ης ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ: ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΜΕ 

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ         ΣΤΙΣ    /   /        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Η ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΣΗ ΕΙΝΑΙ          € από 
συνολικά                      € 
 
Βασικά Στοιχεία Υποψηφίου 

A1 - Μόνιμη Κατοικία 
ΔΟΥ 

 
ΑΦΜ 

 
Τύπος Προσώπου 

 
Επωνυμία Προσώπου 

 
Επώνυμο  

Όνομα Ι Όνομα Πατρός 
 

Ημερομηνία Γέννησης 
   

Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση 
 

Κωδικός 
 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
 

Κωδικός 59 

Τ.Κ  

Οδός 
 

Αριθμός 
 

Τηλέφωνο 
 

Κινητό Τηλ 
 

email 
 

A2 - Στοιχεία Έδρας Εκμετάλλευσης 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  Κωδικός 
 

Δημοτικό Διαμέρισμα 
 

Κωδικός 
 

Οδός 
 

Αριθμός 
 

Τ.Κ  

Τοποθεσία/Τοπωνύμιο 

Έδρας 
 

Τηλ Κατοικίας 
 

A3 - Απαραίτητα Στοιχεία για την Πληρωμή 

Πιστωτικό Ίδρυμα 
 

Κωδικός 
 

Αριθμός Λογαριασμού 

Α.Τ.Ε 
 

IBAN 
 

 
1. Εκτατικά Δικαιώματα του έτους 2009 που προέρχονταν από τον καπνό 

Α/Α Προέλευση Είδος Δ.Ε.Ε. Αριθμός Δ.Ε.Ε./Έκταση Μοναδιαία Αξία Συνολική Αξία 

1 ΚΑΠΝΟΣ 
    

Σύνολο 
 

 
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 

Κωδικός ομάδας Καλλιέργειας Περιγραφή Καλλιέργειας 2012 2013 

43    

 

2.1.2 Αλλαγή κλάδου παραγωγής 
Κωδικός Ζωικού Κεφαλαίου Περιγραφή Ζωικού Κεφαλαίου 2012 2013 

    

 
2.1.3 Εισαγωγή καλλιεργητικών πρακτικών, για λόγους περιβαλλοντικής 
προστασίας 

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. 
  



   

Μέτρο 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις" 2012 2013 

Δράση 1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες 
  

Δράση 2.3: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για τη διατροφή 

του ανθρώπου. 
  

Μέτρο 2.2.1 "Δάσωση γεωργικής γης" 2012 2013 

Δάσωση Γεωργικής Γης 
  

 
2.1.4 Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

Μέτρο 1.2.1 "Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων" 2012 2013 

Μέτρο 1.2.1 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 Δ΄ 
Προγραμματικής Περιόδου (2007 - 2013). 

Δράση Άξονας / Μέτρο / 

Υπομέτρο 

2012 2013 

Ιδρύσεις, επεκτάσεις εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων. 

Αξ.3 / Μ 311 & 

312 Αξ.4 / Μ 413, 

Υπ. L311, L312 
  

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Αξ.3 / Μ 311 & 
312 Αξ.4 / Μ 413, 

Υπ. L311, L312 

  
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση. Αξ.3 / Μ 311 & 

312 Αξ.4 / Μ 413, 

Υπ. L311, L312 

  
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επισκέψιμων αγροκτημάτων. Αξ.4 / Μ 413, Υπ. 

L311 
  

Ιδρύσεις και εκσυγχρονισμός γραφείων οργάνωσης πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού 

τουρισμού. 

Αξ.4 / Μ 413, Υπ. 

L313   

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Αξ.4 / Μ 411, 

L123α 
  

Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων Αξ.4 / Μ 411, 

L123β 
  

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης. Αξ.3 / Μ 311 & 
313 Αξ.4 / Μ 413, 

Υπ. L311, L313 

  
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής. Αξ.3 / Μ 311 & 

313 Αξ.4 / Μ 413, 

Υπ. L311, L313 

  
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι 

αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας). 

Αξ.3 / Μ 311 & 

313 Αξ.4 / Μ 413, 

Υπ. L311, L313   

 
3. Προβλεπόμενοι στόχοι, που επιτυγχάνονται μέσω του Επιχειρηματικού Σχεδίου 

3.1 Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης NAI 

3.2 Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων OXI 

3.3 Διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων εκτός γεωργίας OXI 

  3.3.1 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας - τουρισμός υπαίθρου OXI 

  3.3.2 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας - οικοτεχνία, χειροτεχνία κ.λ.π.) OXI 

  3.3.3 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας - παροχή υπηρεσιών OXI 

 



 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ  (Ν. 1599/1986) 

Ο / Η (συμπληρώνεται όνομα και επώνυμο) ...……………………… του ………………… 

με αριθμό δελτίου ταυτότητας: …………………………………  και ΑΦΜ .…………… 

 

δηλώνω υπεύθυνα και σε γνώση των συνεπειών του νόμου 1599/1986 "περί ψευδούς δήλωσης", τα κάτωθι: 

    

1.  Όλα τα στοιχεία στα συμπληρωμένα πεδία του παρόντος "Επιχειρηματικού Σχεδίου  - Αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο του 

Μέτρου 144 και πληρωμής γ΄ δόσης" είναι ακριβή και αληθή. 

2.  Όλα τα ασυμπλήρωτα πεδία του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή στο πρόσωπό μου.   

3. Διαθέτω πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα    

4. Δεν έχω ενταχθεί ως δικαιούχος στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης.   

5. Δεν έχω απενταχθεί από τους διαδόχους της πρόωρης συνταξιοδότησης με 10ετή 

αποκλεισμό.  

  

6. Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που έχω δηλώσει ή έχω αφήσει ασυμπλήρωτα με επίσημα στοιχεία του Κράτους 

και των λοιπών Δημόσιων Υπηρεσιών (Στοιχεία ΟΠΕΚΕΠΕ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του 

φορολογικού 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 περιγράφονται 

στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ εφαρμογής του Μέτρου  144. 

 7.2 Να επιτύχω τους ποιοτικούς στόχους της παραγράφου 3 του παρόντος Επιχειρηματικού Σχεδίου. 

 7.3 Να υποβάλλω Ενιαία Δήλωση 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 του ελέγχους που διενεργούν Εθνικά και Κοινοτικά όργανα. 

8. Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι εφόσον κριθώ ως δικαιούχος ότι ο τίτλος της πράξης "οι δικαιούχοι και το ποσό της δημόσιας 

χρηματοδότησης" θα αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης. 

9. Έχω λάβει γνώση των όρων και προϋποθέσεων καθώς και των επιπτώσεων που θα έχω στην περίπτωση αθέτησής τους και τους 

αποδέχομαι. 

10. Γνωρίζω ότι στις ενισχύσεις που θα λάβω, εφόσον κριθώ δικαιούχος, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(ΕΓΤΑΑ) συμμετέχει απολογιστικά με ποσοστό 95%. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ (ΟΝΟΜΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ) 

 

   Ο ΔΗΛΩΝ /Η ΔΗΛΟΥΣΑ    

 

Υπογραφή: 

 

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

 

Ημερομηνία:    …/…...……/…..…… 

 

  



ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 54-56 
10441 ΑΘΗΝΑ 
 

ΑΙΤΗΣΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: 

ΑΡ. ΔΕΛ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

ΑΦΜ: 

 Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: 

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 
 

1) Δηλώνω 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 

και να λάβω την τρίτη δόση ενίσχυσης στο πλαίσιο του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007-2013 
του θανόντος ……………… ………………….  με ΑΦΜ …………………. , ο οποίος 
απεβίωσε την …../…../…….. και είχε λάβει τις δύο πρώτες δόσεις της ενίσχυσης. 

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. Διαθέτω πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 
4. Δεν έχω ενταχθεί ως δικαιούχος, ούτε πρόκειται να υποβάλω αίτηση στο πρόγραμμα της 

πρόωρης συνταξιοδότησης, εφόσον ενταχθώ στο μέτρο 144. 
5. Δεν 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 Δημόσιων 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 Δήλωση 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     

 
       

 
  Περιγραφή Καλλιέργειας 

 
Έτος 2013 

  

 

    

 

  

 

    

 

  

 

    

 

  

 

    

 

  

 

    

  
        2.1.2  Αλλαγή κλάδου παραγωγής     

         

 
Είδος Ζωικού Κεφαλαίου 

 
Έτος 2013 

  

 

    

 

  

 

    

 

  

 

    

 

  

 

    

 

  

        2.1.3  Εισαγωγή καλλιεργητικών πρακτικών, για λόγους περιβαλλοντικής 

προστασίας. 
  

  

      
 

  
 

Μέτρο 1.2.1 "Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων" 
 

Έτος 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.  

 

  

        
 

Μέτρο 2.1.4. "Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις" 
 

Έτος 2013 

  
 

Δράση 1.4: Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες  
 

 

Δράση 2.3: Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων 

που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 

  

  

 

     

  

 
Μέτρο 2.2.1. "Δάσωση Γεωργικής Γης" 

 
Έτος 2013 

  

 

Δάσωση Γεωργικής Γης   
  

 
     

  2.1.4  Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.     

 



        
 

Μέτρο 1.2.1. "Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων" 
 

Έτος 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 Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου (2007 - 2013). 

  

  

 
        

 
Δράση  Έτος 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    

 

 

3) Προβλεπόμενοι στόχοι, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω του Επιχειρηματικού Σχεδίου 

3.1. Διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης    

3.2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων   

3.3. Διαφοροποίηση γεωργικών δραστηριοτήτων εκτός γεωργίας   

 
3.3.1 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας - τουρισμός υπαίθρου   

 

 
3.3.2 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας - οικοτεχνία, χειροτεχνία κ.λ.π.)   

 

 
3.3.3 Ενίσχυση επιχειρηματικότητας - παροχή υπηρεσιών   

  


