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ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2014 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………………………………………………… 
ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………………………………………………………. 
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:………………………………………………………………………………………………… 
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………………………….  ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: ……………….. 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:………………………………………………………………………………………….... 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ………………………………………. ΔΗΜΟΣ: …………………………………… 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………… 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:………………………….. 
ΑΦΜ : :……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτησή μου για την επιχορήγηση εγκατάστασης ……………………………… 
στα παρακάτω αγροτεμάχια: 
      
     Τοποθεσία…………………………………………………………………………………………………. 
     Τοπική Ενότητα…………………………………………………………………………………………….       
      Δημοτική Ενότητα……………………………… …………………………………………………………        
      Περιφερειακή Ενότητα…………………………………………………………………………………… 
     Έκταση αγροτεμαχίου……………………………………………………………………………………...  
     Αριθμός αγροτεμαχίου ΑΕΕ 201 ……………………………………………………………………….. 
     Χαρτογραφικό Υπόβαθρο αγροτεμαχίου ΑΕΕ 201.... ………………………………………………..   
     Είδος καλλιέργειας………………………………………………………………………………………… 
     Ηλικία καλλιέργειας………………………………………………………………………………………  
     Ισχύς ηλεκτροκίνητου αντιπαγετικού ανεμιστήρα ……………………………………………………. 
 
             Εγκατάσταση Ηλεκτροκίνητου    Αντιπαγετικού Ανεμιστήρα 
              
              Εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών       
 
 
               Μόνο αντιχαλαζικό δίχτυ     
 
 
              Συνδυαστική εγκατάσταση  
 
 
             Μόνο αντιβροχική μεμβράνη 
 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη ανά κατηγορία δικαιούχων 

 

Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
 
1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΕΕ) ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ. Σε περίπτωση υποβολής της 
αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα πριν την έναρξη υποβολής της ΑΕΕ, γίνεται δεκτή προσωρινά 
η ΑΕΕ του προηγούμενου έτους, με την υποχρέωση προσκόμισης της ΑΕΕ του τρέχοντος 
έτους.   

 

 

 

 

 



2. ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ (Απόσπασμα  ορθοφωτοχάρτη από τη βάση 
δεδομένων ΑΕΕ) 

3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθή και θα διατηρήσουν την 
καλλιέργεια, όσο χρόνο υποχρεούται, κατά μέτρο, να φυλάσσουν, ασφαλίζουν, συντηρούν, 
διατηρούν σε πλήρη ετοιμότητα και να θέτουν σε λειτουργία την εγκατάσταση, όπως 
προβλέπεται από την Απόφαση, για την οποία επιχορηγούνται από τον ΕΛ.Γ.Α. 
4. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, σε περίπτωση μισθωμένων 
αγροτεμαχίων  τουλάχιστον 13ετούς διάρκειας για τα μέτρα 2 και 3 και τουλάχιστον 21ετούς 
διάρκειας για το μέτρο 1, με βεβαίωση μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο. Τα παραπάνω 
ισχύουν και στην περίπτωση των αγροτεμαχίων που εμφανίζονται στην ΑΕΕ, ως μεικτή 
ιδιοκτησία. 
5. Ε9 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ, στις περιπτώσεις όπου το υπό ένταξη αγροτεμάχιο 
εμφανίζει ιδιοκτησιακό καθεστώς επικαρπίας. 
6. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ εν ισχύ στη φάση υποβολής της αίτησης και 
επανυποβολή νέας με δίμηνη τουλάχιστον ισχύ κατά την  παραλαβή της εγκατάστασης. 
7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση εξ αδιαιρέτου 
κατοχής αγροτεμαχίου, ιδιοκτητών σε περίπτωση μισθώσεως του αγροτεμαχίου και ψιλών 
κύριων σε περίπτωση επικαρπίας του αγροτεμαχίου, ότι συναινούν για την εγκατάσταση του 
μέσου ενεργητικής προστασίας στο αγροτεμάχιο 
8. ΟΜΟΡΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ. Στις περιπτώσεις αίτησης για το μέτρο 1, ο αιτών οφείλει, όπου 
απαιτείται, να συγκεντρώσει και να προσκομίσει από τους όμορους ιδιοκτήτες που 
επωφελούνται του μέτρου, όλα τα παραπάνω εκτός της φορολογικής ενημερότητας και 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι συναινούν στην εγκατάσταση, στο αγροτεμάχιο του αιτούντος. 
9. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ. Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού των 20 
€ ανά φάκελο  στον ειδικό λογαριασμό είσπραξης τελών του ΕΛΓΑ.   
 
 
 
Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 
 
Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτείται ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ με ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΟΡΙΣΜΟ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               Ο-Η  ΑΙΤ…. 


