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ΘΕΜΑ : «Εκµίσθωση εκτάσεων του ∆ηµοσίου (Ζώνες Έργου) σε κατά κύριο επάγγελµα αγρότες για 

καλλιέργεια» 
 
 

Σε εφαρµογή της µε αριθ. 278449(481)/14-5-2021 (Α∆Α: 93Ν77ΛΛ-Φ∆9) απόφασης του 

Αντιπεριφερειάρχη Σερρών καλούνται οι ενδιαφερόµενοι, κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, για την 

καλλιεργητική περίοδο 2021-22 να καταθέσουν εφόσον το επιθυµούν, αίτηση για συµµετοχή στη 

διαδικασία εκµίσθωσης εκτάσεων στις ζώνες έργου της Π.Ε. Σερρών. 
 
Η ανακοίνωση αφορά µόνο στις Τοπικές ή ∆ηµοτικές Κοινότητες που διαθέτουν Ζώνη Έργου. 

Αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσωρινής διανοµής είναι οι 

διαθέσιµες καλλιεργήσιµες εκτάσεις αυτής να µην επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση 

αντιπληµµυρικών έργων από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών. 

Η εκµίσθωση αφορά µόνο την καλλιεργητική περίοδο 2021 – 2022 αρχίζοντας από την 

έκδοση της απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη και λήγει µε το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου 

(συγκοµιδή των προϊόντων) και το τίµηµα που θα επιβληθεί στους δικαιούχους θα είναι πέντε ευρώ 

(5€) το στρέµµα.  

 

Τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ βάσει των οποίων θα επιλεγούν οι δικαιούχοι και θα υπολογιστεί ο κλήρος 

τους είναι τα εξής: 
 

1. Η µόνιµη κατοικία, θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προς διάθεση αγροκτήµατος.  

2. Η ιδιότητα του Κατά Κύριο Επάγγελµα Αγρότη  

3. Οι συνολικές ιδιόκτητες εκτάσεις της οικογένειας (πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας) έως και τα 

80 στρέµµατα δεν µειώνουν τον δικαιούµενο κλήρο, αλλά:  

i. Για ιδιοκτησία από 81 -150 στρ. µειώνεται ο δικαιούµενος κλήρος κατά 50%.  

ii. Μηδενίζεται ο δικαιούµενος κλήρος για όσους διαθέτουν ιδιοκτησία ίση ή µεγαλύτερη 

από 151 στρέµµατα.  

Ορθή επανάληψη ως προς τον 
αριθµό του πρωτοκόλλου 



4. Στην περίπτωση έγγαµων υποψηφίων µόνο ο ένας εκ των δύο συζύγων µπορεί να κριθεί 

δικαιούχος της παρούσας διανοµής. 

5. Από την διαδικασία επιλογής των δικαιούχων αποκλείεται όποιος ο ίδιος ή η σύζυγός του 
επωφελείται  µίσθωσης µε χαµηλό τίµηµα (άρθρο 7 του νόµου 4061/2021).  

 

Για την απόδειξη πλήρωσης των ανωτέρω κριτηρίων οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν εντός της 

προβλεπόµενης προθεσµίας να καταθέσουν µαζί µε την αίτησή τους τα εξής 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

 

1 Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας από τον οικείο δήµο.  

2 Βεβαίωση Κατά Κύριο Επάγγελµα Αγρότη  

3 Την πρώτη µόνο σελίδα από το Έντυπο Ε1 της φορολογικής τους δήλωσης 

4 Ε9, ή εκτύπωση από το taxisnet της Περιουσιακής Κατάστασης (των ακινήτων) και για τους 
δύο συζύγους έστω και αν είναι µηδενικό. 

 

Την αποκλειστική ευθύνη τόσο για την απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων όσο και για 

την σωστή, πλήρη και εµπρόθεσµη υποβολή των αιτήσεων έχουν οι ενδιαφερόµενοι. 

 
Λόγω της υγειονοµικής κατάστασης που έχει προκύψει από την επιδηµία του covid19 αλλά και για 

την µικρότερη δυνατή ταλαιπωρία των αιτούντων η συγκέντρωση των αιτήσεων µε τα 

δικαιολογητικά θα γίνει στους ∆ήµους και κατόπιν αυτές θα διαβιβαστούν µαζικά στο Τµήµα 

Πολιτικής Γης της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.  

 
Η καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίζεται αντίστοιχα: 

 
• για τον δήµο Αµφίπολης  28-5-2021, 

• για τον δήµο Βισαλτίας   4-6-2021, 

• για τον δήµο Εµµανουήλ Παππά   11-6-2021, 

• για τον δήµο Ηράκλειας  18-6-2021, 

• για τον δήµο Νέας Ζίχνης   25-6-2021, 

• για τον δήµο Σερρών   2-7-2021 και  

• για τον δήµο Σιντικής   9-7-2021. 

 

Οι ∆ήµοι, στους οποίους απευθύνεται η παρούσα ανακοίνωση, παρακαλούνται να 

µεριµνήσουν για την ανάρτηση της παρούσας στα Γραφεία των Κοινοτήτων ευθύνης του και 

να δώσουν την µέγιστη δυνατή δηµοσιότητα µε κάθε µέσο που διαθέτουν λόγω του µεγάλου 

αριθµού των ενδιαφερόµενων δηµοτών τους. 



 

Σηµειώνεται ότι στις εκµισθούµενες εκτάσεις επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο η 

καλλιέργεια φυτών ετήσιου κύκλου και ότι δεν παρέχεται το δικαίωµα λήψης αποζηµίωσης 

στην περίπτωση που κατακλυσθούν από νερά ή θιγούν κατά την εκτέλεση έργων κοινής 

ωφέλειας. 

 

Ο Εισηγητής 

 

Π. Θεολογίδης 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΙΑΡΧΗ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
 

 

ΧΑΤΖΗΤΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 
 
 
 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΡΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ 

1. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ Κωνσταντίνου Κιορπέ 22 62041 

2. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΗΡΩΩΝ 2 62200 

3. ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟ ∆ηµαρχείο 62046 

4. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Πλατεία Μπακογιάννη 2 62400 

5. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ∆ηµαρχείο 62042 

6. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Κ. Καραµανλή 1 62122 

7. ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Ελ. Βενιζέλου 34 62300 
 



ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ :      Με την  παρούσα αιτούµαι  την  παραχώρηση  έκτασης

ΟΝΟΜΑ : από τις διαθέσιµες εκτάσεις της  ζώνης έργου στην περιοχή 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: _________________________________.

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : για να την καλλιεργήσω αυτοπροσώπως µε µονοετείς φυτείες,

Έγγαµος/Άγαµος :

κατοικία :

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ :

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

ΚΙΝΗΤΟ :

∆.Ο.Υ. : ΠΡΟΣΟΧΗ

ΑΦΜ :     (ασυµπλήρωτη  αίτηση ή πληµµελώς συµπληρωµένη ή  

απουσία έστω ενός εκ των κάτωθι τεσσάρων (4) απαραίτητων

συνηµµένων κρίνεται για ευνόητους λόγους αυτοµάτως 

απορριπτέα)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1 Βεβαίωση Μόνιµης Κατοικίας  από τον οικείο δήµο .

2 Βεβαίωση Κατά Κύριο Επάγγελµα Αγρότη 

3 µόνο την πρώτη σελίδα του Ε1  της φορολογικής δήλωσης

4 Ε9 ή ∆ήλωση Περιουσιακής Κατάσταση  από το taxisnet

 και για τους δύο συζύγους  ξεχωριστά έστω και αν είναι

 µηδενικό.

Έλαβα γνώση περί της διαχείρισης των προσωπικών

δεδοµένων (GDPR)

ο/η   ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ

____/____/_2021 ________________________
ηµεροµηνία υπογραφή



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 
Με σεβασµό στα προσωπικά σας δεδοµένα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την 
ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενηµερώνει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 
2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις οικείες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας, το 
φυσικό πρόσωπο ότι  επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, για 
το σκοπό της έκδοσης βεβαίωσης περί διόρθωσης κτηµατολογικών στοιχείων, κατά τα 
κατωτέρω αναφερόµενα.  
 
Ειδικότερα, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι τα εξής: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 
54627), τηλ. 2313 330052, 2313 330918, 2313 325449, email: info@pkm.gov.gr . Η 
υπηρεσία µας έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδοµένων, η ηλεκτρονική διεύθυνση του 
οποίου είναι η εξής: dpo@pkm.gov.gr  
 
Τα δεδοµένα που συλλέγουµε µε την παραπάνω αίτηση είναι απαραίτητα για το σκοπό της 
επεξεργασίας και υπόκεινται σε επεξεργασία από την υπηρεσία µας και τους 
εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους αυτής, όπως ενδεχοµένως και από άλλα πρόσωπα, όπως 
είναι δικηγόροι, συµβολαιογράφοι και δικαστικοί επιµελητές, υπό τον όρο της τηρήσεως σε 
κάθε περίπτωση του επαγγελµατικού απορρήτου και του καθήκοντος εµπιστευτικότητας και 
εχεµύθειας. Η επεξεργασία των εν λόγω δεδοµένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση 
καθήκοντος που εκτελείται προς το δηµόσιο συµφέρον. 
 
Τα δεδοµένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς. Τα δεδοµένα 
διατηρούνται για όσο διάστηµα είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση της αίτησης και στη 
συνέχεια αρχειοθετούνται, εις το διηνηκές, λαµβάνονται δε τα κατάλληλα οργανωτικά και 
τεχνικά µέτρα προστασίας τους, σύµφωνα µε το νόµο. Η παροχή των εν λόγω δεδοµένων 
είναι απαραίτητη για την παρούσα αίτηση και αν δεν τα παρέχετε, δεν θα είναι δυνατή η 
διεκπεραίωσή της. 
 
Σας ενηµερώνουµε, επιπλέον, ότι, ως υποκείµενα των δεδοµένων, έχετε τα εξής δικαιώµατα: 
α) Να γνωρίζετε ποια δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και 
επεξεργάζεται η Υπηρεσίας µας, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωµα προσβάσεως).  
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και συµπλήρωση αυτών ώστε να είναι πλήρη και ακριβή, 
προσκοµίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συµπληρώσεως 
ή διορθώσεως (δικαίωµα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση σας.  
γ) Να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων σας (δικαίωµα 
περιορισµού).  
δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των 
προσωπικών δεδοµένων σας που τηρεί η Υπηρεσία µας (δικαίωµα εναντιώσεως).  
ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδοµένων µας από τα αρχεία της Υπηρεσία µας (δικαίωµα 
στη λήθη).  
Σηµειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτηµάτων, εφόσον αφορούν σε δεδοµένα 
που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία ή τη συνέχιση και ικανοποίηση  του αιτήµατός σας, 
ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από εσάς ή εάν αποκτήθηκαν από οποιαδήποτε δηµόσια πηγή, 
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη εκ µέρους της Υπηρεσίας µας µη δυνατότητα εξετάσεως του 
αιτήµατος σας. 
 
Περαιτέρω, η Υπηρεσία µας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωµα να αρνηθεί το αίτηµα για 
περιορισµό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδοµένων σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση 
των δεδοµένων είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόµου 
συµφέροντός της, νοµίµων δικαιωµάτων της ή τη συµµόρφωσή της µε έννοµες υποχρεώσεις 
της σύµφωνα µε τα υπό 1 και 3 ανωτέρω αναφερόµενα. Τα δικαιώµατα αυτά ασκούνται είτε 
µε την αποστολή επιστολής στην ως άνω ταχυδροµική διεύθυνση της υπηρεσίας µας, είτε µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδροµείου: info@pkm.gov.gr ή dpo@pkm.gov.gr.   
 

Έχετε το δικαίωµα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα για ζητήµατα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδοµένων. Για την 
αρµοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, µπορείτε να επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα της (www.dpa.gr -> Τα δικαιώµατά µου -> Υποβολή καταγγελίας), όπου 
υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. 
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