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ΑΙΤΗΣΗ  
(Συμπληρώστε ανάλογα) ΠΡΟΣ: 

Στοιχεία φυσικού προσώπου: 

Επώνυμο: ____________________________               

Όνομα: ______________________________  

Ον. πατέρα: __________________________ 

Αρ. αστ. ταυτότητας: ___________________                                        

ΑΦΜ: _______________________________                       

Δ/νση κατοικίας: ______________________ 

____________________________________ 

Τηλέφωνο: ___________________________ 

E-mail: _________________________________ 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ 
Λεωφ. Δημοκρατίας 4 & Δημοκρίτου 2 

68133 Αλεξανδρούπολη 
Τηλ: 2551028481 E-mail: taaevrou@gmail.com 

http://taae.evrou.decentral.minagric.gr/index.php/el/ta-antikeimena-mas/kannavi 
 
        
      Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια καλλιέργειας 
βιομηχανικής κάνναβης στα παρακάτω αγροτεμάχια, τα 
οποία θα δηλωθούν στο Ο.Σ.Δ.Ε. του τρέχοντος έτους.  
 

Σύνολο αγροτεμαχίων:  

Σύνολο στρεμμάτων:  
 

Στοιχεία νομικού προσώπου: 

Επωνυμία: ___________________________               

Νόμιμος/η εκπρόσωπος: 

_____________________________________  

Έδρα: _______________________________ 

_____________________________________                                   

ΑΦΜ: _______________________________                       

Τηλέφωνο: ___________________________ 

E-mail: ______________________________ 

 
Αλεξανδρούπολη,  .…..../…...../2021 

 
Σελίδες αίτησης: _____ 

 
Ο αιτών / Η αιτούσα 

(υπογραφή) 
 

 
 

__________________________________ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΠΟΡΗ 

  (ha) ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
ΥΠΑΙΘΡΙΑ  ΠΟΙΚΙΛΙΑ              

 
ΣΚΟΠΟΣ/ΧΡΗΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ:   

Α/Α 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΠΟΡΗ 

  (ha) ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
ΥΠΑΙΘΡΙΑ  ΠΟΙΚΙΛΙΑ              

 
ΣΚΟΠΟΣ/ΧΡΗΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ:   

Α/Α 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΠΟΡΗ 

  (ha) ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
ΥΠΑΙΘΡΙΑ  ΠΟΙΚΙΛΙΑ              

 
ΣΚΟΠΟΣ/ΧΡΗΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ:   

Α/Α 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
ΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΣΠΟΡΗ 

  (ha) ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 
ΥΠΑΙΘΡΙΑ  ΠΟΙΚΙΛΙΑ              

 
ΣΚΟΠΟΣ/ΧΡΗΣΗ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ:   

mailto:taaevrou@gmail.com
http://taae.evrou.decentral.minagric.gr/index.php/el/ta-antikeimena-mas/kannavi
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 Σε περίπτωση περισσότερων της μιας καλλιέργειας ανά έτος, στο ίδιο 

αγροτεμάχιο, την ίδια έκταση και με την ίδια ποικιλία, θα συμπληρώνεται μία 

γραμμή στον πίνακα. 

 Σε περίπτωση περισσότερων της μιας καλλιέργειας ανά έτος, στο ίδιο 

αγροτεμάχιο αλλά σε διαφορετική  έκταση ή με διαφορετική ποικιλία, θα 

συμπληρώνεται διαφορετική γραμμή στον πίνακα με ίδιο κωδικό 

αγροτεμαχίου. 

 
Συνημμένα υποβάλλω: 

 Αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση, την οποία πρόκειται να 
καλλιεργήσω, και συγκεκριμένα με βάση το σύστημα που καταχωρίζεται για 
την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (13ψήφιος κωδικός έκτασης στο χαρτογραφικό 

σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και γεωγραφικές συντεταγμένες Χ & Ψ) ή υπεύθυνη 
δήλωση περί κατάθεσης του εκ των υστέρων. 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχω καταδικασθεί για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί 
ναρκωτικών και ότι δεν έχω καταδικασθεί αμετάκλητα σε βαθμό 
κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των φυσικών προσώπων που 
συμμετέχουν στη διοίκηση ή διαχείριση των αιτούντων νομικών προσώπων 
και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που 
προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών και ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο 
αδίκημα. 

 Σε περίπτωση νομικού προσώπου που έχει έδρα στην αλλοδαπή 
υποχρεούται να δηλώσει φορολογικό εκπρόσωπο και αντίκλητο στην 
Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που προέρχονται από χώρες εκτός 
Ε.Ε. οφείλουν να κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή να έχουν έδρα στην 
Ελλάδα. 

 Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας από συνεταιρισμό ή 
ομάδα παραγωγών ή οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων 
παραγωγών υποβάλλεται συνημμένα και λίστα παραγωγών-μελών, καθώς 
και τα δικαιολογητικά των περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 4 για κάθε έναν 
από αυτούς. 

 Καταστατικό λειτουργίας επιχείρησης (υποβάλλεται σε περίπτωση νομικού 
προσώπου). 

 Αποδεικτικό νόμιμης εκπροσώπησης (υποβάλλεται σε περίπτωση νομικού 
προσώπου). 

 Σύμβαση αγοραπωλησίας / Υπεύθυνη Δήλωση / Άδεια λειτουργίας, κατά 
περίπτωση. 

 


