
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17579

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ    

Για συμμετοχή στις δράσεις: «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 
«Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» κατά την περίοδο  

από ………….. έως ………..      (Καν. 1234/ΕΚ/2007) 
ΠΡΟΣ: Κέντρο Μελ/μίας…………… 

     Ημερομηνία: ………………….. 
    Αριθμ. Πρωτ.: ………….......... 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 
Επώνυμο: ………………………….. Όνομα: ………………………………  
Πατρώνυμο: ………………………..  
Κωδικός Αριθμός Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου: ……………………… 
Α.Δ.Τ.: ……………………………..  Εκδ. Αρχή: ……………………………………… 
Α.Φ.Μ./ΔΟΥ ………………………………………… 
Ταχυδρομική Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας: ………………………………………………............. 
ΝΟΜΟΣ: …………………………………….........  
ΔΗΜΟΣ: ……………………………………………………… 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ……………………………………………………………………… 
Συνεργαζόμενη Τράπεζα: …………………………………………………………………………… 
Αρ. Λογαριασμού: ……………………………………… ΙΒΑΝ: …………………………………… 
Παρακαλώ να με εντάξετε στη Δράση: (σημειώστε Χ στο ή στα αντίστοιχα τετράγωνα)  
«Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων» �     
Κατεχόμενος αριθμός κυψελών: ……….. κυψέλες      
Αιτούμενος αριθμός κυψελών προς αντικατάσταση: …..……. κυψέλες 
 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» �  
Τα στοιχεία που δηλώνονται στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ είναι αληθή – ακριβή και αποδέχομαι την 
τοιχοκόλλησή τους. 
1. Είμαι υπόχρεος υποβολής εντύπου Ε1/Ε3:        ΝΑΙ �      ΟΧΙ �        Αριθμός μελισσοσμηνών: ………….. 
2. Είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης (γεωργός):      ΝΑΙ �       ΟΧΙ � 
3. Είμαι συνταξιούχος του ΟΓΑ:   ΝΑΙ �         ΟΧΙ � 
4. Είμαι υποχρεωμένος από τον Κ.Φ.Β. & Σ. να τηρώ πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο μου:  ΝΑΙ �  ΟΧΙ � 
5. Η συνήθης περιοχή μόνιμης εγκατάστασης των μελισσιών μου είναι στη θέση ……………………. του 

Δήμου/Κοινότητας ………………………………. του Νομού ………………… 
6. Τα μελίσσια μου συνήθως παραμένουν στην παραπάνω περιοχή από …………….. έως ……………… 
7. Θα μετακινήσω ……………….. μελισσοσμήνη (αριθμός όχι λιγότερος των 80) στις παρακάτω πιθανές 

περιοχές: 
ΠΙΘΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ  

ΝΟΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΗΝΑΣ 
    
    
 

8. Είμαι κάτοχος του υπ’ αριθμ. ............................... ΦΙΧ αυτοκινήτου. 
 

Συνημμένα: 
1.Φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου �  
2.Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 ή/και Ε3 της πιο πρόσφατης φορολογικής 
δήλωσης  � 
3.Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού  � 
4.Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ μελ/κού - αγροτικού 
αυτοκινήτου  � 
5. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ  � 
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86   � 

  Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ 


