
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με

αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το

αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

1599/1986)

Επώνυμο:…………………………………………

Όνομα:…………………………………………….

Πατρώνυμο:…………………………………..…

Διεύθυνση: ………………………………………

Οδός/Αρ.:…………………………..…………….

Δήμος/Κοινότητα:…………..…………………

Τ.Κ.:………………………….………………….…

Α.Δ.Τ.: ……………………………………………

Α.Φ.Μ.: ……………………………………….…

Τηλέφωνο:………………………………….. 

Αριθμός Λογαριασμού IBAN:

GR.....................................................

 Τραπεζικό Ίδρυμα :

…………………………

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση ηρτημένης εσοδείας

έτους 2019              

Ιωάννινα, ……./……./2019                    

  Συνημμένα σας υποβάλλω: 
1. Τίτλοι ιδιοκτησίας για ιδιόκτητες εκτάσεις  [   ]

2. Ε9 για ιδιόκτητες εκτάσεις                       [   ]
3. Μισθωτήρια για ενοικιαζόμενες εκτάσεις    [   ]

4. Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης 
(ΟΣΔΕ)                                                     [   ]

5. Αρ. λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ΑΤΕ [φωτοτυπία 1ης 

σελίδας βιβλιαρίου]                  [   ]    

(για ότι καταθέτετε, συμπληρώνετε με 

Χ στη παρένθεση)      

ΠΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
Με  ατομική  μου  ευθύνη  και  γνωρίζοντας  τις  κυρώσεις  (1),  που

προβλέπονται  από τις  διατάξεις  της παρ.  6 του άρθρου 22 του Ν.

1599/1986, δηλώνω ότι:

Παρακαλώ  να  μου  χορηγήσετε  αποζημίωση  για  τη  ζημιά  που

προκλήθηκε κατά  την καλλιεργητική περίοδο 2019,  σε αγρούς μου

που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια της

Τοπικής Κοινότητας Τ.Κ.)

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

από την κατασκευή του εγγειοβελτιωτικού έργου

….....……………................................................................................,

λόγω κατάληψης, ως εξής:

1.

Αγρός  Ιδιόκτητος [   ] , Ποσοστό Ιδιοκτησίας: [               %] 

Αγρός Ενοικιαζόμενος [   ] 

(όνομα, ΑΦΜ  ιδιοκτήτη…………………………………………………………..)

Αριθμός αγροτεμαχίου ή χαρτογραφικός κωδικός ή συντεταγμένες: 

……………………………………………………………….……………………….

Τοποθεσία…………………………………………………………….…………….

Έκταση αγρού (στρ.)………………………………………………………………

Καλλιέργεια …………………………………………………………………………

Έκταση ζημιάς (στρ.)…………………………………………….………………...

2.
Αγρός  Ιδιόκτητος [   ] , Ποσοστό Ιδιοκτησίας: [               %] 

Αγρός Ενοικιαζόμενος [   ] 

(όνομα, ΑΦΜ  ιδιοκτήτη…………………………………………………………..)

Αριθμός αγροτεμαχίου ή χαρτογραφικός κωδικός ή συντεταγμένες: 

……………………………………………………………………………………….

Τοποθεσία………………………………………………………………………….

Έκταση αγρού (στρ.)………………………………………………………………

Καλλιέργεια …………………………………………………………………………

Έκταση ζημιάς (στρ.)

……………………………………………………………...
Σε περίπτωση περισσότερων αγροτεμαχίων συμπληρώνετε νέα φύλλα. 

(1).Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα

αληθινά  με  έγγραφη  υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου  8  τιμωρείται  με  φυλάκιση

τουλάχιστον  τριών  μηνών.  Εάν  ο  υπαίτιος  αυτών  των  πράξεων  σκόπευε  να

προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή

σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Ο/Η Αιτών



Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : …………………………………………………………..         ΑΦΜ:…………………………

Αγρός  Ιδιόκτητος [   ] , Ποσοστό Ιδιοκτησίας: [               %] 

Αγρός Ενοικιαζόμενος [   ] 

(όνομα, ΑΦΜ  ιδιοκτήτη…………………………………………………………..)

Αριθμός αγροτεμαχίου ή χαρτογραφικός κωδικός ή συντεταγμένες: 

……………………………………………………………………………………….

Τοποθεσία………………………………………………………………………….

Έκταση αγρού (στρ.)………………………………………………………………

Καλλιέργεια …………………………………………………………………………

Έκταση ζημιάς (στρ.)……………………………………………………………...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αγρός  Ιδιόκτητος [   ] , Ποσοστό Ιδιοκτησίας: [               %] 

Αγρός Ενοικιαζόμενος [   ] 

(όνομα, ΑΦΜ  ιδιοκτήτη…………………………………………………………..)

Αριθμός αγροτεμαχίου ή χαρτογραφικός κωδικός ή συντεταγμένες: 

……………………………………………………………………………………….

Τοποθεσία………………………………………………………………………….

Έκταση αγρού (στρ.)………………………………………………………………

Καλλιέργεια …………………………………………………………………………

Έκταση ζημιάς (στρ.)……………………………………………………………...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αγρός  Ιδιόκτητος [   ] , Ποσοστό Ιδιοκτησίας: [               %] 

Αγρός Ενοικιαζόμενος [   ] 

(όνομα, ΑΦΜ  ιδιοκτήτη…………………………………………………………..)

Αριθμός αγροτεμαχίου ή χαρτογραφικός κωδικός ή συντεταγμένες: 

……………………………………………………………………………………….

Τοποθεσία………………………………………………………………………….

Έκταση αγρού (στρ.)………………………………………………………………

Καλλιέργεια …………………………………………………………………………

Έκταση ζημιάς (στρ.)……………………………………………………………...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αγρός  Ιδιόκτητος [   ] , Ποσοστό Ιδιοκτησίας: [               %] 

Αγρός Ενοικιαζόμενος [   ] 

(όνομα, ΑΦΜ  ιδιοκτήτη…………………………………………………………..)

Αριθμός αγροτεμαχίου ή χαρτογραφικός κωδικός ή συντεταγμένες: 

……………………………………………………………………………………….

Τοποθεσία………………………………………………………………………….

Έκταση αγρού (στρ.)………………………………………………………………

Καλλιέργεια …………………………………………………………………………

Έκταση ζημιάς (στρ.)……………………………………………………………...

Ο/Η Αιτών


