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Θέμα: «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία 
επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης 
της βοσκής, κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις : 
α) Των περιπτώσεων γ και ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015 «Βοσκήσιμες 
γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164), όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με το 
δέκατο άρθρο του ν. 4405/2016 (Α΄ 129) και ισχύει. 
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 
2. Την υπ’ αριθ. 873/55993/20-5-2015 απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατανομή 
βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» (Β΄ 942), όπως ισχύει. 
3. Την αριθ. Υ92/29-11-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 4195). 
4. Τις εισηγήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΑΑΤ, που στάλθηκαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 23 και 26 Απριλίου, 
αντίστοιχα. 
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΒΟΣΚΗΣ 
 

Άρθρο 1 
Επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της 

βοσκής  
 

1. Συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας η επιτροπή της παρ. 5 του 
άρθρου 19 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164), στο εξής καλούμενη «Επιτροπή». Η Επιτροπή 
είναι τριμελής και αποτελείται από: 

α) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ΠΕ Γεωπονικού ως Πρόεδρο, με τον 
αναπληρωτή του. 
β) Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) 
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ΠΕ ή ΤΕ Γεωπονικού ως μέλος, με τον 
αναπληρωτή του. 
γ) Έναν υπάλληλο της οικείας περιφερειακής υπηρεσίας του Οργανισμού Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) 
ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. 
Ο Πρόεδρος ορίζει τον υπάλληλο που τελεί χρέη γραμματειακής υποστήριξης στην 
Επιτροπή, μεταξύ των δύο, εφόσον αυτό απαιτείται. 

Συζητούνται θέματα που αφορούν βοσκήσιμες γαίες που βρίσκονται χωροταξικά εντός 
των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. 
 
2. Η Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη και η θητεία των μελών της είναι μέχρι την έγκριση 

των διαχειριστικών σχεδίων. 
 
3. Το έργο και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής εξειδικεύονται ως εξής: 

α) Ο χωροταξικός έλεγχος της ορθότητας της κατανομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων 
γαιών, που πραγματοποιήθηκε βάσει της αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του 
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄ 942) όπως ισχύει, με διόρθωση τυχόν σφαλμάτων 
ή αστοχιών που εντοπίζονται στην κατανομή ή εφόσον υπάρχουν αιτήματα 
κτηνοτρόφων. 
 
β) Τυχόν χωροταξικές ανακατατάξεις των κατανεμηθέντων δικαιωμάτων βόσκησης 
επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών, σε περίπτωση που σε τμήματα ή και σε ολόκληρη τη 
βοσκήσιμη γαία απαγορευτεί η βόσκηση ή η εν λόγω γαία χαρακτηρισθεί 
αναδασωτέα, στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας. 
 
γ) Η κατανομή σε νέους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ή/και κτηνοτρόφους που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας, επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών από τις εκτάσεις οι οποίες αποτελούν 
απόθεμα το οποίο προκύπτει από την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 4 της υπ΄ 
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αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τυχόν 
αύξηση επιλεξιμότητας ύστερα από την εφαρμογή εθνικών πρωτοβουλιών ή/και του 
ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου. 
 
δ) Η ανάκληση της κατανομής ή η μείωση του εμβαδού της κατανεμηθείσας έκτασης 
επιλέξιμης βοσκήσιμης γαίας σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του 
άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ή/και του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης. 
 
ε) Η εισήγηση μεταβίβασης των δικαιωμάτων χρήσης επιλέξιμης βοσκήσιμης 
έκτασης σε εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 
4. Όταν κρίνεται απαραίτητο ο Πρόεδρος ζητά και λαμβάνει τη γνώμη της οικείας 
Δ/νσης ή Τμήματος πολιτικής γης, της οικείας δασικής υπηρεσίας, της οικείας ΔΑΟΚ και 
της οικείας κτηνοτροφικής οργάνωσης.  
 
5. Η απόφαση ορισμού των μελών από τον οικείο Περιφερειάρχη ολοκληρώνεται 
εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και δύναται να 
τροποποιηθεί στην περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης των μελών.  
 
6. Κατά τη διαδικασία ελέγχου της κατανομής και κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι 
την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, τηρούνται τα κριτήρια του άρθρου 
3 και οι κανόνες κατανομής του άρθρου 5 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των άρθρων 6 παρ. 1 εδάφιο β και 10 του ν. 
4351/2015. Ειδικά σε περιφέρειες που δραστηριοποιούνται ομάδες κτηνοτρόφων 
εκτροφής αυτόχθονων φυλών του άρθρου 6 του ν.4351/2015 χορηγούνται σε αυτούς 
βοσκότοποι σε άμεση γειτνίαση προς αποτροπή επιμιξιών με άλλες φυλές.  
 
7. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της εντός του πρώτου τριμήνου του έτους της 
κατανομής που ελέγχει. 

 
Άρθρο 2 

Διαδικασία ελέγχου χωροταξικής κατανομής βοσκήσιμων γαιών 
 

1. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαθέτει προς χρήση στους 
εμπλεκόμενους στην διαδικασία μίσθωσης επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών 
(Περιφέρειες, ΔΑΟΚ και Επιτροπές), ειδική διαδικτυακή εφαρμογή για την επεξεργασία 
της κατανομής επιλέξιμων βοσκοτόπων. Μέσω της ως άνω διαδικτυακής εφαρμογής 
διατίθεται η κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων όπως αυτή ενημερώθηκε και ισχύει 
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από το προηγούμενο ημερολογιακό έτος αιτήσεων.  
 
Για κάθε κτηνοτρόφο διατίθενται τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, email, 
τηλέφωνο, η επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου η οποία του κατανεμήθηκε, η ακριβής 
τοποθεσία της εν λόγω έκτασης, ο κωδικός του αγροτεμαχίου αναφοράς, 
χαρτογραφικό υλικό στο οποίο αποτυπώνονται οι κατανεμηθείσες βοσκήσιμες γαίες 
και ο στάβλος του κτηνοτρόφου καθώς και οι καταστάσεις κατανομής επιλέξιμων 
βοσκοτόπων όπως αυτές ενημερώθηκαν και ισχύουν πριν την έναρξη του έργου της 
επιτροπής.  
Μέσω της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης των εξής στοιχείων κάθε 
κτηνοτρόφου: ονοματεπώνυμο, η συνολική επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπου η οποία του 
κατανεμήθηκε, η ακριβής τοποθεσία της εν λόγω έκτασης και ο κωδικός από το 
Αγροτεμάχιο Αναφοράς.  
 
2. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας διαβιβάζουν στην Επιτροπή, 
τυχόν αιτήματα κτηνοτρόφων ή φορέων για χωροταξική ανακατανομή του 
βοσκότοπου. Τα εν λόγω αιτήματα εξετάζονται εφόσον έχουν κατατεθεί από τους 
ενδιαφερόμενους στην ΔΑΟΚ μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αιτήματα που 
κατατίθενται μετά την ημερομηνία αυτή εξετάζονται κατά τη συνεδρίαση της 
Επιτροπής, το επόμενο ημερολογιακό έτος αιτήσεων.  
 
3. Ύστερα από τυχόν διορθώσεις και συμπληρώσεις στις οποίες προβαίνει η Επιτροπή 
στην ως άνω εφαρμογή, διαβιβάζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ τα πορίσματά της, η οποία 
εκτυπώνει συνολικές καταστάσεις κατανομής των βοσκήσιμων γαιών στις οποίες 
αναγράφονται τουλάχιστον: 

 
α) Το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ των δικαιούχων. 
 
β) Το εμβαδόν της έκτασης των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που 
κατανεμήθηκαν σε κάθε δικαιούχο, η θέση που βρίσκεται η βοσκήσιμη γαία και ο 
κωδικός αγροτεμαχίου αναφοράς. 
 

4. Οι καταστάσεις κατανομής των βοσκήσιμων γαιών όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα 
με τα ανωτέρω υπογράφονται από τα αρμόδια όργανα διοίκησης της παρ. 3 του 
άρθρου 6 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
5. Η αρμόδια ΔΑΟΚ ενημερώνει το σύστημα, επισυνάπτοντας τις κυρωμένες 
καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών. 
 
6. Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής παραχωρούνται για ένα έτος. 
 
7. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 
εκάστου έτους, τυχόν τροποποιήσεις και μεταβολές στη χωροταξική κατανομή 
ενσωματώνονται στο επόμενο έτος ενίσχυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ 

 
Άρθρο 3 

Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών 
 

1. Μετά την κύρωση των καταστάσεων κατανομής, την επισύναψή τους στην 
εφαρμογή και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας αίτησης 
ενίσχυσης, οι κτηνοτρόφοι ειδοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο από την αρμόδια 
ΔΑΟΚ στην Περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσής τους, 
προκειμένου να λάβουν γνώση σχετικά με τα στοιχεία της κατανεμηθείσας έκτασης.  
 
2. Ο κτηνοτρόφος υπογράφει ότι έλαβε γνώση για την επιλέξιμη έκταση που του 
κατανεμήθηκε σε συνολική λίστα κατανομής, που εκτυπώνει η ΔΑΟΚ (με όλους τους 
δικαιούχους και τις εκτάσεις που τους κατανεμήθηκαν) και εφόσον επιθυμεί, ζητεί και 
λαμβάνει εκτύπωση ατομικού εντύπου κατανομής. 
 
3. Η ΔΑΟΚ μετά το πέρας των 30 ημερών, επισυνάπτει στη διαδικτυακή εφαρμογή την 
συνολική λίστα με τις υπογραφές των κτηνοτρόφων που έλαβαν γνώση. 
 
4. Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην ειδοποίηση της ΔΑΟΚ εντός 
τριάντα (30) ημερών θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το 
δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος. 

 
Άρθρο 4 

Καταβολή του μισθώματος των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών 
 

1. Στη δήλωση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης κάθε χρόνο, ο κτηνοτρόφος εκτός των 
άλλων, δηλώνει ότι εξουσιοδοτεί την οικεία Περιφέρεια να εισπράξει για λογαριασμό 
του, το ποσό της οφειλής με ισόποση χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού που 
έχει δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης κατά την πίστωση αυτού με τα δικαιούμενα 
ποσά των ενισχύσεων που αφορούν στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος, ως μίσθωμα 
για τον επιλέξιμο δημόσιο βοσκότοπο που έτυχε κατανομής. Πρότυπο της δήλωσης 
εξουσιοδότησης προς την αρμόδια υπηρεσία επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο 
Παράρτημα της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση, που ο κτηνοτρόφος δεν 
επισυνάψει την σχετική εξουσιοδότηση στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης, δεν θα 
λαμβάνεται υπόψη ως προσδιορισθείσα έκταση, η έκταση που αναλογεί στην 
κατανομή επιλέξιμου δημόσιου βοσκότοπου.  
 
2. Η Δ/νση Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν από την χορήγηση των δικαιούμενων 
ενισχύσεων αποστέλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, 
ηλεκτρονικό αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία των δικαιούχων ανά Περιφέρεια, με το 
ονοματεπώνυμο, τον ΑΦΜ, το ποσό που οφείλεται και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ 
αποστέλλει το εν λόγω αρχείο προς την Τράπεζα η οποία έχει συμβληθεί με το 
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Ελληνικό Δημόσιο για την διαχείριση του ΕΛΕΓΕΠ. Η Τράπεζα αποστέλλει ηλεκτρονικό 
αρχείο στις λοιπές Τράπεζες στις οποίες διατηρούν λογαριασμό οι δικαιούχοι. Όλα τα 
Τραπεζικά ιδρύματα υποχρεούνται να εισπράξουν για λογαριασμό των δικαιούχων το 
ποσό της οφειλής τους από τα δικαιούμενα ποσά των ενισχύσεων που πιστώνεται ο 
τραπεζικός λογαριασμός των δικαιούχων. Οι τράπεζες προχωρούν στην είσπραξη των 
ποσών των μισθωμάτων και τα αποδίδουν στη συνέχεια στο λογαριασμό που έχει 
οριστεί για το σκοπό αυτό σε κάθε Περιφέρεια. 
 

Άρθρο 5 
Διάθεση μισθώματος 

 
1. Το οφειλόμενο ποσό κατατίθεται υπέρ της Περιφέρειας στα διοικητικά όρια της 
οποίας ασκείται η βόσκηση, σε ειδικό λογαριασμό της Περιφέρειας με Κωδικό Αριθμό 
Εσόδων (ΚΑΕ) 5418.  
 
2. Η Περιφέρεια έχει την υποχρέωση διάθεσης του ποσού που συγκεντρώνεται στο 
λογαριασμό αυτό για την εκπόνηση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, όπως ορίζει 
η περίπτωση ε της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 4351/2015, όπως ισχύει.  

 
Άρθρο 6 

Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων 
 

Στις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων που απορρέουν από την παρούσα 
συμπεριλαμβάνονται και εκείνες του άρθρου 8 της αριθ. 873/55993/20.5.2015 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 

Άρθρο 7 
Κυρώσεις  

 
Μη τήρηση των υποχρεώσεων εκ μέρους των κτηνοτρόφων συνεπάγεται ανάκληση της 
κατανομής της βοσκήσιμης γαίας με απόφαση της Επιτροπής για το επόμενο έτος. 
 
 

Άρθρο 8 
Μεταβατικές διατάξεις 

 
Τα πορίσματα των Επιτροπών που λειτούργησαν με την αριθ. 1332/93570/23-08-2016 
(Β’ 2848) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των βοσκοτόπων 
του 2018.  
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Άρθρο 9 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για τις αιτήσεις ΕΑΕ που θα υποβληθούν για το 2018. 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η υπ’ αριθ. 1332/93570/23.08.2016 ΥΑ καταργείται εκτός από την παρ. 2 του άρθ. 7, η 
οποία ισχύει για την είσπραξη των μισθωμάτων 2016 και 2017. 

 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ  

(Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , ΦΕΚ Β΄               ) 

 
 
 
Α.  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΟΧΡΕΟΥ  -  ΜΟΝΙΜΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Β. ΔΗΛΩΣΗ  
 
Ο παραπάνω υπόχρεος: 
 
      Δηλώνω ότι αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις των άρθρων 4 και 5 της Απόφασης του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΦΕΚ …………….…..  και  εξουσιοδοτώ ανέκκλητα 
ακόμη και σε περίπτωση θανάτου ή δικαιοπρακτικής ανικανότητας μου κατά τα άρθρα 223 και 
726 Α.Κ. την Περιφέρεια…………………………..…….. να εισπράξει το ποσό της ετήσιας οφειλής μου από 
την κατανομή των βοσκοτόπων με χρέωση του παραπάνω τραπεζικού μου λογαριασμού, κατά το 
χρόνο καταβολής των απαιτήσεών μου από επιδοτήσεις των ενισχύσεων που δικαιούμαι στο 
πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο της παραπάνω εντολής εξουσιοδοτώ επίσης 
την Περιφέρεια …….………………………………., όπως στο όνομα και για λογαριασμό μου χορηγεί τις 
σχετικές εντολές  διόρθωσης εσφαλμένων πράξεων πληρωμής που θα διαπιστώσει αρμοδίως, από 
τον προαναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό μου, χορηγώντας στην Τράπεζα στην οποία αυτός 
τηρείται, εντολές χρέωσης ή και πίστωσης αυτού. 
Τέλος δηλώνω ότι ενημερώθηκα πως για τον σκοπό ορθής εκτέλεσης της παραπάνω πληρωμής, 
τα πιο πάνω αναγραφόμενα προσωπικά δεδομένα μου είναι αναγκαίο να διαβιβαστούν και 
επεξεργαστούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΠΑΑΤ, Περιφέρεια……………………………,Τράπεζα Πειραιώς ή και 
την Τράπεζα στην οποία τηρώ τον παραπάνω λογαριασμό.  

 
                                                                                                                              O/H Υπόχρεος 
 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.   ………………..…… ΗΜ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ …………..……… (Κωδ.Ηλεκτρ.Καταθ..  …………….. .…………) 
 

Α.Φ.Μ. ….………......….…… Δ.Ο.Υ.………..…..….……… ΑΜΚΑ ………..…..………Δ.Α.Τ. …....……….…… 
ΕΠΩΝΥΜΟ………….…….………………...…...…..…… ΟΝΟΜΑ ……..……….…………...……………………. 
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ…………….………..…….…………  
ΤΡΑΠΕΖΑ-Τραπεζικός Λογαριασμός…………………………………………………………………………………………………….... 
ΙΒΑΝ…………………………………………………………..........…………………………………………………...……………………… 
 
Στοιχεία Διεύθυνσης  Κατοικίας 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ…………………………….. ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ…………………………………….…….…… ΔΗΜΟΣ - 
Δ.Ε./Τ.Κ.………..………..………….……………….………. 
ΟΔΟΣ……………………..................ΑΡΙΘΜΟΣ..............................................  
ΤΤΤΑΧ...........................................…………………...…..……….. 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ……………….…….……….ΤΑΧ.ΚΩΔ…………………….…………………………………………………….….. 

ΑΔΑ: 6ΙΚΒ4653ΠΓ-Τ6Δ


		2018-05-22T14:09:25+0300
	Athens




