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Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Περιφερειακής  Ενότητας  …………………. 

Τμήμα: Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής 

 
 
      Παρακαλώ να μου χορηγήσετε γνωμοδότηση-
έγκριση, για να ενταχτώ στο μέτρο της  «Οικονομικής 
ενίσχυσης με μορφή επιδότησης επιτοκίου δανείου, 
για αγορά γεωργικής γης» στα πλαίσια του Ν.2520/97, 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.2538/97 και 
αντικαταστάθηκε από τον Ν.2601/98. 
      Σας υποβάλλω συνημμένα εις διπλούν, όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά,  που φαίνονται στην 
σελίδα που ακολουθεί, όπως αυτά ορίζονται στις  
337410/98  και  319581/5542/24-10-2006   ΚΥΑ. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 

 
1) Βεβαίωση από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ότι 

σύμφωνα με τον Ν.2520/97, στο πρόσωπο μου συντρέχει η ιδιότητα του Αγρότη. 
2) Βεβαίωση για τον τόπο μόνιμης  κατοικίας μου από τον Δήμο, 
3) Μελέτη  βιωσιμότητας, που συντάσσεται από γεωπόνο μελετητή  μέλος  του 

ΓΈΩΤΕΕ.  Για το υπολογισμό της βιωσιμότητας, λαμβάνονται υπ' όψη μόνο τα 
ιδιόκτητα αγροτεμάχια. Δεν λαμβάνονται υπ' όψη αγροτεμάχια στα οποία κατέχω 
μόνο την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία. 

4) Αντίγραφο της πιο πρόσφατης Δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης  (ΟΣΔΕ) όπου θα 
φαίνονται και οι ενισχύσεις που λαμβάνω, 

5) Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής μου ταυτότητας. 
6) Αντίγραφο του συμβολαίου αγοραπωλησίας των αγροτεμαχίων, 
7) Αν δεν έχει υπογραφεί το συμβόλαιο την ημέρα κατάθεσης της αίτησης, προσκομίζω: 

ή έγγραφη προσφορά του πωλητή,  στην  οποία  θα φαίνεται  το ύψος του 
συμφωνηθέντος τιμήματος, η  ακριβής  τοποθεσία και η έκταση των 
προς αγορά αγροτεμαχίων, ή θα δηλώσω τα παραπάνω στοιχεία σε Υπεύθυνη 
Δήλωση. 

8) Τοπογραφικά διαγράμματα, ή αποσπάσματα χαρτών των προς αγορά 
αγροτεμαχίων, 

9) Έγγραφη βεβαίωση  για πρόθεση δανειοδότησης από την  Τράπεζα από την οποία 
θα πάρω το δάνειο, 

10) Έγκυρο έγγραφο υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από συμβολαιογράφο, ή την 
Δ.Ο.Υ., που θα αναφέρει την αντικειμενική αξία των προς αγορά αγροτεμαχίων, 

11) Αντίγραφα του Ε9, το αρχικό του 2005 και τα μεταγενέστερα (αν υπάρχουν 
μεταβολές),  

12) Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνω: 
 Για την περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί το συμβόλαιο την ημέρα 

κατάθεσης της αίτησης, την ακριβή θέση και έκταση των προς  αγορά 
αγροτεμαχίων (Δ.Δ., τοποθεσία, 13ψήφιο χαρτογραφικό υπόβαθρο), καθώς και 
το ύψος του συμφωνηθέντος τιμήματος για το καθένα.  

 Ότι στην παραπάνω περίπτωση, έχω την υποχρέωση να καταθέσω το συμβόλαιο 
στην Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, σε 30 μέρες το 
αργότερο από την ημέρα της υπογραφής του. 

 Την τυχόν γειτνίαση, ή παρεμβολή των προς αγορά αγροτεμαχίων σε ήδη 
υπάρχοντα, ιδιόκτητα αγροτεμάχια. 

 Τον ιδιοκτήτη, την αξία και τον τρόπο  αξιοποίησης των 
προς αγορά αγροτεμαχίων. 

 Ότι δεν έχω ενοικιάσει ιδιόκτητο αγροτεμάχιο σε τρίτους. 
 Ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα και τα αντίγραφα των δικαιολογητικών, 

είναι αληθή και ακριβή. 
 Ότι δεσμεύομαι για μια δεκαετία να διατηρήσω την ιδιότητα του αγρότη, να 

διατηρήσω στην κατοχή μου  και να αξιοποιήσω  τα αγροτεμάχια τα οποία 
αγόρασα και να παραμείνω μόνιμος κάτοικος στην περιοχή για την οποία 
ενισχύθηκα. 

 Ότι γνωρίζω πως εφόσον δηλώσω ψευδή στοιχεία, πέραν των ποινικών 
κυρώσεων θα αποκλείομαι για διάστημα 10 ετών από κάθε μορφής ενίσχυση. 

 Ότι γνωρίζω πως αν αθετήσω έστω και μια των ανωτέρω υποχρεώσεών μου, 
χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας θα μετατρέπονται τυχόν 
τοκοχρεολυτικές δόσεις, σε ληξιπρόθεσμες. 


