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Είμαι νέος γεωργός αρ. απόφασης ένταξης: Έτος πρώτης εγκατάστασης:

αρ. απόφασης ένταξης:

Είμαι μόνιμος κάτοικος του Δήμου που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης

Είμαι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης με 35% τουλάχιστον των εισοδημάτων μου να προέρχεται από 
αγροτική δραστηριότητα (για φυσικά πρόσωπα ασχολούμενα σε αγροτική δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές της χώρας πλην των 
νησιών με πλυθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκων) 

Είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότης  (για φυσικά 
πρόσωπα)

Α5. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΗ - ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Α2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΟΣ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Α3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ

Α4. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (προαιρετικά)

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (υποχρεωτικό 
πεδίο)

Είμαι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης με 25% τουλάχιστον των εισοδημάτων μου να προέρχεται από 
αγροτική δραστηριότητα (για φυσικά πρόσωπα ασχολούμενα σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά με πλυθυσμό μέχρι 100.000 
κατοίκους) 
Είμαι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης με 50% τουλάχιστον των εισοδημάτων  μου να προέρχεται από 
αγροτική δραστηριότητα (για νομικά πρόσωπα)

Είμαι ενταγμένος σε 
γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο

Ημ/νία υποβολής αίτησης 
ένταξης:

Σύνολο εκτάσεων για τα οποία αιτούμαι να ενταχθώ στο μέτρο 2.1.3 "Ενισχύσεις αγροτών που ασκούν γεωργική δραστηριότητα σε περιοχές Natura 
2000": _____εκτάρια (Ha).

Σας ενημερώνουμε, ότι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ) συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα 
προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνει από τις αιτήσεις Ενίσχυσης και ΛοιπώνΚαθεστώτων Στήριξης. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η διασταύρωσή τους 
με λοιπά αρχεία του και ευρύτερου δημοσίου τομέα προκειμένου να προσδιοριστούν τα αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών. Αποδέκτες συγκεκριμένων δεδομένων, τα οποία δικαιούται ή υποχρεούται να 
διαβιβάζει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης αποτελούν, δημόσιες υπηρεσίες, δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί ή τρίτοι. Αποδέκτες όλων των δεδομένων αποτελούν η Διοίκηση και οι 
υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι τα αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών σας θα δημοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 44α του 
Καν (ΕΚ) 1290/2005 για την χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής όπως τροποποιήθηκε από τον Καν (ΕΚ) 1437/2007 του Συμβουλίου και τον Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε από 
τον Καν. (ΕΕ) 410/2011 της Επιτροπής. Τα δημοσιοποιημένα στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα. Για την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης ή 
αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων και τη δημοσιοποίησή τους μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη του ΟΠΕΚΕΠΕ τηλ. 8011123456.
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