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1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
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ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α. 2014-2020) ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟΥ 221 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΓΑΙΩΝ” (ΠΑΑ 2007-2013)
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Υπεύθυνος Σύνταξης
Σχόλια
Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
& Αλιείας

1. 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 του Προγράμματος 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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7. Η υπ’ αριθμ. E(2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία
εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματισμού
2007-2013 (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
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επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)».
16. Η με αριθμ. 1065/19.4.2016 (ΦΕΚ. 1273/Β/4.5.2016) 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. 2455/81936/15.7.2016 (ΦΕΚ 2271/Β/2016) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών,
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων«Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής
Γραμματείας

του

Υπουργείου

Περιβάλλοντος

και

Ενέργειας,

στις

Υπηρεσίες

των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών 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. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της
παρούσας περιγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή της ετήσιας δήλωσης εφαρμογής από τον δικαιούχο.
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
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Σύμφωνα με τις διατάξεις 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 ανωτέρω Κ.Υ.Α.
Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που
ορίζεται στην υπ΄αριθμ. 800/16.1.2015 (ΦΕΚ 128/Β/2015) ΚΥΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, για
δεσμεύσεις που αφορούν στο προηγούμενο έτος, συνοδευόμενες με τα ανωτέρω δικαιολογητικά
και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από την υπηρεσία κατάθεσης.
Η δήλωση εφαρμογής δύναται να υποβάλλεται από τους δικαιούχους είτε

ηλεκτρονικά στο

Πληροφοριακό Σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή του Μέτρου, λαμβάνοντας ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο είτε μέσω της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Επισημαίνουμε ότι κατά την διαδικασία
συμπλήρωσης - καταχώρησης της δήλωσης εφαρμογής, τα πεδία θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα
από την τελευταία οριστική επένδυση-σύμβαση, όπως έχει οριστικοποιηθεί στο Πληροφοριακό
Σύστημα από τη Δασική Υπηρεσία.
Το εγχειρίδιο εγγραφής online χρήστη καθώς και το εγχειρίδιο συμπλήρωσης και οριστικοποίησης
των στοιχείων της δήλωσης εφαρμογής έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Οργανισμού με τίτλο
“Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών”.
Μετά την ηλεκτρονική τους υποβολή, οι δηλώσεις εφαρμογής εκτυπώνονται από το πληροφοριακό
σύστημα και διαβιβάζονται με ευθύνη των ενδιαφερομένων πλήρως συμπληρωμένες και
υπογεγραμμένες σε έντυπη μορφή, με τα συνυποβαλλόμενα παραστατικά, στους αρμόδιους Φ. Υ.,
όπου και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου της υπηρεσίας κατάθεσης. Οι δηλώσεις εφαρμογής
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής της δήλωσης εφαρμογής. Σε διαφορετική περίπτωση θα θεωρούνται ως μη
υποβληθείσες. Μετά την παραλαβή της έντυπης δήλωσης εφαρμογής και τη χορήγηση υπηρεσιακού
αριθμού πρωτοκόλλου, οι Φ. Υ. καταχωρίζουν το πρωτόκολλο της υπηρεσίας στο πληροφοριακό
σύστημα στο πλαίσιο του δικοικητικού ελέγχου.
Σε περιπτώσεις που ο παραγωγός δεν επιθυμεί να υποβάλλει ο ίδιος ηλεκτρονικά τη δήλωση
εφαρμογής θα απευθύνεται στο αρμόδιο Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών για να παραλάβει το έντυπο της
δήλωσης εφαρμογής. Σ' αυτό θα είναι προσυμπληρωμένα τα στοιχεία βάσει της ισχύουσας επένδυσηςΣελίδα 5 από 8

ΑΔΑ: 736Μ46ΨΧΞΧ-Π6Σ

σύμβασης. Ο δικαιούχος θα συμπληρώνει τα λοιπά απαιτούμενα πεδία και θα υποβάλλει το έντυπο
πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στους Φορείς
Υλοποίησης, λαμβάνοντας υπηρεσιακό αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια, η υπηρεσία θα προβαίνει
σε καταχώρηση και οριστικοποίηση της δήλωσης εφαρμογής στο Πληροφοριακό Σύστημα όπου και
θα λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Στην περίπτωση αυτή το εμπρόθεσμο της υποβολής θα
ελέγχεται με το Υπηρεσιακό πρωτόκολλο.
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.
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.



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΄ αριθμ. 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.

Για περιπτώσεις όπου σε μία επένδυση δικαιούχοι είναι περισσότεροι του ενός επενδυτές ισχύουν
αυτά που περιγράφονται στην υπ΄ αριθμ. 11534/15.12.2016 εγκύκλιο της ΕΥΕ ΠΑΑ, Μονάδα Μ6 του
Υπ.Α.Α.Τ.
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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 αρ
γότερο μέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά,
λαμβάνοντας ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) και



Δήλωση Εφαρμογής

Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιπτώσεων, όπως αναφέρονται στην υπ΄αριθμ.
800/16.1.2015 (ΦΕΚ 128/Β/2015) ΚΥΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, η υποβολή αίτησης πληρωμής και
δήλωσης εφαρμογής πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας που ορίζεται στην 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 ημερολο
γιακών 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 εξα
μήνου από την καταληκτική ημερομηνία.
Σε περίπτωση επανάληψης μη υποβολής αίτησης πληρωμής ή δήλωσης εφαρμογής σε επόμενο έτος
θεωρείται ως μονομερής διακοπή της επένδυσης και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση
κυρώσεις.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ
Συνημμένα:
1. Έντυπο Δήλωσης Εφαρμογής (υπόδειγμα 1)
2. Πίνακας Φυτικού Κεφαλαίου Μέτρου 2016

Σελίδα 7 από 8

ΑΔΑ: 736Μ46ΨΧΞΧ-Π6Σ

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 ενί

03

σχυσης)
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