
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

                           Σέρρες     20-5-2021                                          
Αρ. Πρωτ. Χ1134 

 ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ                                       
&  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

  
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
 

& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ  
 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 
 

Πληροφορίες: Π. Θεολογίδης  
 

Ταχ. ∆/νση : Τέρµα Οµόνοιας  
 

Τ.Κ. : 62125  
 

Τηλέφωνο : 2321355178 
 

FAX:  2321355172    Προς: Ως Πίνακας ∆ιανοµής 
 

email theologidis@serres.pkm.gov.gr  
 

 

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση παράτασης εκµίσθωσης εκτάσεων του ∆ηµοσίου για καλλιέργεια» 
 

 

Παράταση 

Με το άρθρο 21 του νόµου 4792/21 που έλαβε ΦΕΚ 54/Α΄/9-4-2021 παρατείνεται η ισχύς 

των αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη µε τις οποίες εκµισθώθηκαν εκτάσεις του ∆ηµοσίου σε 

κατά κύριο επάγγελµα αγρότες ή σε ανέργους εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων του 

Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, έως τις 31-12-2021. 

 

Εξαιρέσεις 

Από την παράταση εξαιρούνται οι εκτάσεις : 

1. που παραχωρήθηκαν κατά χρήση µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.∆. 497/74 

(προσωρινή διανοµή στην ζώνη έργου έτους 2016-17 ως παρατάθηκαν και ισχύουν στην 

τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο)  

2. που παραχωρήθηκαν κατά χρήση µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του ν. 4061/12 

(δηµοπρασίες και µοριοδοτικοί διαγωνισµοί) ή έχει δηµοσιευτεί η διακήρυξη της 

παραχώρησής τους πριν την δηµοσίευση του νόµου της παράτασης 

3. που δεσµεύτηκαν από την ∆/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών για την εκτέλεση 

αντιπληµµυρικών έργων. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη επίσης την εύλογη πιθανότητα πολλοί από τους δικαιούχους των ως 

άνω εκτάσεων να αποχώρησαν από αυτές ως όφειλαν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις µέχρι 

την ψήφιση του νέου νόµου, είναι απολύτως απαραίτητο οι τελευταίοι να προσκοµίσουν στην 

Υπηρεσία µας ΑΜΕΣΑ δήλωσή τους ότι δεν έχουν καλλιεργήσει τις ανωτέρω εκτάσεις την 

τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο και ότι έχουν οριστικά αποµακρυνθεί από αυτές. Στην 

περίπτωση που δεν το πράξουν η Υπηρεσία µας θα θεωρήσει ότι αποδέχονται σιωπηρά την 

παράταση της προνοµιακής τους µίσθωσης και θα βεβαιωθεί σε βάρος τους το σχετικό τίµηµα των 

5 (πέντε) ευρώ κατά στρέµµα. 

 



Από την επεξεργασία του αρχείου της Υπηρεσίας µας προέκυψε η συνηµµένη κατάσταση 

των δηµοτών σας µε την αντίστοιχη δικαιούµενη έκταση και κατ’ επέκταση το αντίστοιχο τίµηµα 

που πρόκειται να βεβαιωθεί σε βάρος τους. 

 

Τονίζουµε ιδιαιτέρως ότι υπεύθυνη δήλωση θα προσκοµίσουν µόνο όσοι ∆ΕΝ 

καλλιεργούν την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο την σχετική έκταση και έχουν ΟΡΙΣΤΙΚΑ 

αποµακρυνθεί από αυτήν. 

 

Παρακαλούµε πολύ όπως φροντίσετε για την σχετική ενηµέρωση των δικαιούχων του 

νέου νόµου που ανήκουν στον δήµο σας λαµβάνοντας υπόψη και την επικείµενη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε).  

 

Για την εύκολη, έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας από τους δικαιούχους 

για το ότι δεν καλλιέργησαν τις προαναφερόµενες εκτάσεις σας αποστέλλουµε υπόδειγµα 

Υπεύθυνης ∆ήλωσης,  να το συµπληρώσουν και να το προσκοµίσουν στην Υπηρεσία µας οµαδικά 

ή ατοµικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω τρίτου, είτε ταχυδροµικά είτε µε τηλεοµοιοτυπία το 

συντοµότερο δυνατό και πάντως πριν τις 18-6-2021.  

 

Μετά την ηµεροµηνία αυτή η Υπηρεσία µας θα προχωρήσει στην αποστολή των 

βεβαιωτικών καταλόγων προς την αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

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 

* ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ, ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 

2. ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ ΗΡΩΩΝ 2 62200 

* 
ΑΧΙΝΟΣ, ∆ΑΦΝΗ-ΟΡΕΣΚΕΙΑ, ΧΟΥΜΝΙΚΟ, ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ, ΛΥΓΑΡΙΑ, ΝΙΓΡΙΤΑ, ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ,  

ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ, ΕΥΚΑΡΠΙΑ, ΙΒΗΡΑ, ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ, ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 

3. ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΧΡΥΣΟ ∆ηµαρχείο 62046 

* ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ, ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ, ΤΟΥΜΠΑ, ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ, ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 

4. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Πλατεία Μπακογιάννη 2 62400 

* 
ΒΑΛΤΕΡΟ, ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ, ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ, ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ, ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ, ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ, 

ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 

5. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ∆ηµαρχείο 62042 

* ΛΕΥΚΟΘΕΑ, ΜΑΝ∆ΗΛΙ, ΜΥΡΚΙΝΟΣ 

6. ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΕΣ Κ. Καραµανλή 1 62122 

* 
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, Α∆ΕΛΦΙΚΟ, ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ, ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ, ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ, ΚΟΥΜΑΡΙΑ,  

ΠΕΠΟΝΙΑ, ΣΚΟΥΤΑΡΙ 

7. ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Ελ. Βενιζέλου 34 62300 

* ΛΙΒΑ∆ΙΑ 

* Κοινότητες Ενδιαφέροντος 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: 
∆.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:  
 

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: 
 

Ηµεροµηνία γέννησης
(2)

:  
 

Τόπος Γέννησης:  

∆.Ο.Υ.  Α.Φ.Μ.  

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Ε-mail):  

 
 

 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3)
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

∆ΕΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΑ το τρέχον έτος 2020-21 την έκταση που είχα λάβει ως  

δικαιούχος  της προσωρινής  διανοµής  το  2014-15 από  την οποία έχω 

αποµακρυνθεί  ΟΡΙΣΤΙΚΑ  και παρακαλώ  όπως φροντίσετε  ώστε να  µην  

βεβαιωθεί σε βάρος µου το σχετικό τίµηµα. 

 

 

 

 

 
Ηµεροµηνία:      ../../2021.. 

 
Ο – Η ∆ηλών 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 

ΟΧΙ 
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