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Προς : ……………………………………..
Ημερομηνία :……….………………….
Αρ. Πρωτοκόλλου :………………….

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
Για συμμετοχή στις δράσεις (Καν. 1308/ΕΚ/2013):
3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και
3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
κατά την ετήσια προγραμματική περίοδο από ………….. έως ………..

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ:
Επώνυμο: ………………………………………………. Όνομα: ……………………………………………… Πατρώνυμο: …………………………………….
Κωδικός Αριθμός Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου: ……………………………….
Α.Δ.Τ.: …………………………….. Εκδ. Αρχή: …………………………………………..
Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. ………………………………… / ……………………………………………
Ταχυδρομική Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: ………………………………………………...........................................................
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Νομός): …………………………………….....................................................................................
ΔΗΜΟΣ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………………………………………………………………………
Συνεργαζόμενη Τράπεζα………………………………….. ΙΒΑΝ: …………………………………………………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ:
1.
2.
3.
4.




Κατεχόμενος αριθμός κυψελών διαχείμασης: ……………………………………….
Είμαι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας αγρότης ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είμαι συνταξιούχος του ΟΓΑ ΝΑΙ
ΟΧΙ
Είμαι «νομάς μελισσοκόμος» σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ……..………. ΥΑ
ΝΑΙ
ΟΧΙ και
αποδέχομαι όλους τους σχετικούς επιτόπιους ελέγχους που θα μου ζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Η συνήθης περιοχή μόνιμης εγκατάστασης - διαχείμασης των μελισσιών μου (έδρα) είναι στη θέση ……………………. του
Δήμου/Κοινότητας ………………………………. του Νομού …………………
Τα μελίσσια μου κατά κανόνα παραμένουν στην έδρα από …………….. έως ………………
Προγραμματίζω να πραγματοποιήσω τις ακόλουθες πιθανές μετακινήσεις παραγωγικών μελισσιών κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας ετήσιας προγραμματικής περιόδου (συμπεριλαμβάνονται οι μετακινήσεις από και προς την έδρα και πιθανές
ενδιάμεσες μετακινήσεις):

ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
α/α

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ
(ΝΟΜΟΣ)

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ - ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΑ
ΜΕΛΙΣΣΙΑ (αριθμός)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΑΦΙΞΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
(ΜΗΝΑΣ)
(ΜΗΝΑΣ)

1
2
3
….
….
Το πρόγραμμα μετακινήσεων που δηλώνεται είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή και
εφόσον συμπεριληφθώ στο τυχαίο δείγμα επιτόπιου ελέγχου, θα ενημερώσω την αρμόδια ΔΑΟΚ για τη νέα τοποθεσία
εγκατάστασης, προκειμένου να είναι εφικτός ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποίησης της μετακίνησης.

Επιθυμώ να συμμετάσχω στη Δράση: (σημειώστε Χ στο ή στα αντίστοιχα τετράγωνα)
3.1 «Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων (αντικατάσταση κυψελών)»
Αριθμός κυψελών προς αντικατάσταση: …..……. κυψέλες
3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
Αριθμός παραγωγικών μελισσιών προς μετακίνηση: …..……. μελίσσια

Αποδέχομαι τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που δηλώνονται στην παρούσα Αίτηση - Δήώση

Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ
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Συνημμένα ( Ο αιτών καταθέτει μόνο τα συνημμένα που δεν υπάρχουν στη ΔΑΟΚ
στο ΚΜ):
1. Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
2. Φωτοαντίγραφο της αίτησης – δήλωσης κυψελών διαχείμασης
3. Φωτοαντίγραφο της πιο πρόσφατης κατά την υποβολή της αίτησης, πράξης
διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα)
4. Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης
5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και της σελίδας με τη σφραγίδα θεώρησης
του βιβλιαρίου ΟΓΑ
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελισσοκομικού –
αγροτομελισσοκομικού αυτοκινήτου
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86, ότι τα αναφερόμενα στην αίτηση – δήλωση
στοιχεία, όσο και τα αντίστοιχα στα φορολογικά έντυπα είναι αληθή, ότι θα
διατηρήσουν τις κυψέλες αντικατάστασης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον
πέντε (5) ετών από την ημερομηνία αγοράς τους και θα τις επιδεικνύουν στις
Εθνικές και Κοινοτικές Αρχές και ότι δεν έχει υποβληθεί αίτηση για ένταξη σε
αντίστοιχη δράση σε άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης,

Σελ.2/2
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