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ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ ΘΡΑΣΗΘΩΛ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΩΛ ΔΛΗΥΤΔΩΛ: «ΔΣΖΗΟ 2017» 

 
ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ  

 

ΓΗΑ ΤΠΟΒΟΙΖ ΑΗΣΖΔΩΛ ΥΟΡΖΓΖΖ ΔΛΗΥΤΖ 

 

Ο ΔΛ.Γ.Α. κε ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάινπλ αηηήζεηο 

ρνξήγεζεο ελίζρπζεο, απφ ηελ Σεηάξηε 7 Λνεκβξίνπ 2018 έσο θαη ηελ  Πέκπηε 6 

Γεθεκβξίνπ 2018, γηα ην ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ ηνπο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δεκηψζεθαλ 

απφ ζενκελίεο (αλεκνζηξφβηινη, θαηνιίζζεζε, πιεκκχξεο) θαη δπζκελείο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο (αλεκνζχειιεο, δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο, μεξαζία, παγεηφο, 

ππεξβνιηθέο βξνρνπηψζεηο, πςειέο ζεξκνθξαζίεο,  ραιάδη, ρηνλνπηψζεηο) θαηά 

ηε ρξνληθή πεξίνδν Ηαλνπάξηνο -Γεθέκβξηνο 2017.  

Σην πξφγξακκα εληάζζνληαη σο επηιέμηκεο ελίζρπζεο: 

Α. Εεκηέο ζε θπηηθφ θεθάιαην,  πάγην θεθάιαην θαη απνζεθεπκέλα πξντφληα απφ 

ζενκελίεο (αλεκνζηξφβηινη, θαηνιίζζεζε, πιεκκχξεο) θαη δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

(αλεκνζχειιεο,  παγεηφο, ππεξβνιηθέο βξνρνπηψζεηο,  ραιάδη, ρηνλνπηψζεηο), ζχκθσλα κε 

ηνλ επηζπλαπηφκελν πίλαθα 1 πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επηιέμηκεο αλαγγειίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη δεκίεο απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (αλεκνζχειια, 

ππεξβνιηθέο βξνρνπηψζεηο, παγεηφο, ραιάδη, ρηνλνπηψζεηο) κπνξνχλ λα εληζρπζνχλ κφλν 

φηαλ ην θαηψηαην φξην απσιεηψλ ηεο παξαγσγήο θαηά ην έηνο δεκηάο (2017) 

ππεξβαίλεη ην 30%, ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζε παξαγσγή ησλ πξνεγνχκελσλ ηξηψλ 

εηψλ, ζε επίπεδν Π. Δλφηεηαο. 

Β. Εεκηέο απψιεηαο παξαγσγήο απφ δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο (μεξαζία, πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο) ζε θαιιηέξγεηεο, πνπ ζχκθσλα κε ηα επίζεκα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΥπΑΑΤ ην θαηψηαην φξην απσιεηψλ ηεο παξαγσγήο θαηά ην 

έηνο δεκηάο (2017) ππεξβαίλεη ην 30%, ζε ζχγθξηζε κε ηε κέζε παξαγσγή ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηξηψλ εηψλ, ζε επίπεδν Π. Δλφηεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ επηζπλαπηφκελν 

πίλαθα 2.  
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Κάζε θάηνρνο (ηδηνθηήηεο ή κηζζσηήο) πνπ ε γεσξγνθηελνηξνθηθή ηνπ  εθκεηάιιεπζε 

δεκηψζεθε απφ αίηην πνπ πεξηιακβάλεηαη  ζηνπο επηζπλαπηφκελνπο  πίλαθεο,  ππνβάιεη ν 

ίδηνο ή κε ηξίην πξφζσπν, κία αίηεζε (θάθεινο κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, πνπ 

ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη θαη ηα νπνία θαζνξίδνληαη αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ), γηα ην 

ζχλνιν ησλ δεκησζεηζψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηνπ ζηνλ ίδην  Γήκν, έζησ θαη αλ έρεη 

εθκεηαιιεχζεηο ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο Γεκνηηθέο ή Τνπηθέο Κνηλφηεηεο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν Γήκν. Αλ ππάξρνπλ δεκησζείζεο εθκεηαιιεχζεηο, ηνπ ηδίνπ παξαγσγνχ θαη 

ζε άιινλ  Γήκν ηεο ρψξαο, ηφηε πξέπεη λα ππνβιεζεί θαη άιιε (λέα) αίηεζε (ζηνλ Γήκν 

πνπ αλήθνπλ), ρσξίο ηελ ππνβνιή πιήξνπο θαθέινπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

επηζεκαίλεηαη ν Γήκνο ζηνλ νπνίν ππνβιήζεθε ν πιήξεο θάθεινο θαη φηη ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ εθκεηαιιεχζεψλ ηνπ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο.  

 

Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 

αληαπνθξηηή ηνπ ΔΛ.Γ.Α, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΓΑ. Η ειεθηξνληθή  

αίηεζε θαζίζηαηαη έγθπξε, εθφζνλ ε ζπκπιεξσκέλε  εθηππσκέλε κνξθή ηεο, ππνγξαθεί 

απφ ηνλ αηηνχληα.   

 

Ζ αίηεζε ππνβάιιεηαη αηειψο.- Δθπξφζεζκεο αηηήζεηο ρνξήγεζεο 

ελίζρπζεο δελ γίλνληαη δεθηέο. 

 

ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΦΤΗΘΩΛ ΠΡΟΩΠΩΛ 

Με ηελ ππνβνιή ηεο  αίηεζεο ρνξήγεζεο ελίζρπζεο  θαη πξνθεηκέλνπ γηα θπζηθά 

πξφζσπα  ζα επηζπλάπηνληαη θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή θσηναληίγξαθν 

ηνπ δηαβαηεξίνπ. 

2. Φσηναληίγξαθν ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ ηξαπεδηθνχ βηβιηαξίνπ, φπνπ ζα 

θαίλεηαη επθξηλψο ην φλνκα ηνπ αηηνχληα, ην IBAN θαη ν αξηζκφο ινγαξηαζκνχ. 

ΖΚΔΗΩΖ: Ζ αίηεζε ρνξήγεζεο ελίζρπζεο ππνβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζην φλνκα 

ηνπ παξαγσγνχ πνπ ήηαλ θάηνρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο, φηαλ ζπλέβε ε δεκηά.  Γηα ηηο 

εθκεηαιιεχζεηο πνπ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΔΙ.Γ.Α, ε αίηεζε 

ρνξήγεζεο ελίζρπζεο ππνβάιιεηαη απφ ην ίδην άηνκν πνπ ππέβαιε θαη ηε Γήισζε 

Θαιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο ην έηνο δεκηάο. 
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3. Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο ή βεβαίσζεο 

Αζθάιηζεο απφ ηνλ ΟΓΑ γηα ην έηνο δεκηάο (2017). 

4. Φσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (έληππν Δ1) ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2016 (εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ην έηνο 2016),  

θσηναληίγξαθν ηνπ αληίζηνηρνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο, θαη εθφζνλ 

ππάξρεη θσηναληίγξαθν ηεο αληίζηνηρεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (έληππν Δ3). 

5. Φσηναληίγξαθα απνδεηθηηθψλ θαηνρήο ηεο εθκεηάιιεπζεο- ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη ΓΚΔ- θαη ζπγθεθξηκέλα:  

1. Λφκηκνπο  ηίηινπο  ηδηνθηεζίαο - ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ  αζηηθνχ 

θψδηθα, πνπ έρνπλ κεηαγξαθεί λφκηκα- ζπλνδεπκέλνη απφ πξφζθαην αληίγξαθν 

κεξίδαο απφ ην Τπνζεθνθπιαθείν,  ή/θαη 

2. θσηναληίγξαθν ηεο Γήισζεο ηνηρείσλ Αθηλήησλ (έληππν Δ9) ηνπ έηνπο 2016 

3. ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά κίζζσζεο,  ή/θαη 

4. ρξεζηδάλεην, κφλν κεηαμχ γνλέσλ –ηέθλσλ. 

6. Φσηναληίγξαθν  ηεο απφθαζεο έληαμεο,  γηα ηνπο λένπο αγξφηεο. 

7. Φσηναληίγξαθν ηνπ κεηξψνπ εθκεηάιιεπζεο, γηα ηνπο θηελνηξφθνπο πνπ  

ππνβάινπλ αίηεζε γηα δεκηά πνπ ππέζηε ε θηελνηξνθηθή ηνπο κνλάδα ή νη 

απνζεθεπκέλεο δσνηξνθέο. 

8. Φσηναληίγξαθν ηεο Γήισζεο Ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη φπνπ ρξεηάδεηαη βεβαίσζε 

απφ ηελ αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη  Κηεληαηξηθήο φηη ππνβάιινπλ Γήισζε 

εζνδείαο (Γειψζεηο ζπγθνκηδήο ηνπ έηνπο δεκηάο), παξαγσγήο θιπ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 ηνπ ΚΑΝ.(ΔΚ)1282/2001, γηα ηνπο παξαγσγνχο πνπ ππνβάινπλ αίηεζε γηα 

δεκηά πνπ ππέζηε  ν ακπειψλαο ηνπο. 

9. Φσηναληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο παξαγσγνχο πνπ 

ππνβάινπλ αίηεζε γηα δεκηά πνπ ππέζηεζαλ ζε πάγην θεθάιαην (πρ αδεηψλ 

εγθαηάζηαζεο θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, νηθνδνκηθή, έγθξηζεο ηχπνπ γηα ηα 

ζεξκνθήπηα, εγγχεζεο  θαηαζθεπαζηή θιπ). 

10. Φσηναληίγξαθν αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ, γηα φζεο γεσξγνθηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο δελ εκπίπηνπλ ζην θαζεζηψο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο απφ ηνλ ΔΛ.Γ.Α, 

πνπ λα θαιχπηεη θχξηα ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

δεκηψζεθε ε εθκεηάιιεπζε. 

11. Τπεχζπλε δήισζε, γηα δεκηά ζε απνζεθεπκέλα εμ’ αγνξάο πξντφληα, κε ηελ 

νπνία  ζα ζπλππνβάιινληαη ηα παξαζηαηηθά αγνξάο (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο 

θιπ), κε ηηο πνζφηεηεο ησλ πξντφλησλ, ην είδνο απηψλ θαη κε εκεξνκελία αγνξάο 
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πξνγελέζηεξεο ηεο δεκηάο.  Αγνξαπσιεζίεο  κεηαμχ ζπδχγσλ θαη ζπγγελψλ 1νπ θαη 2νπ 

βαζκνχ δελ ιακβάλνληαη ππφςε.  

 

ΗΗ.  ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΛΟΚΗΘΩΛ ΠΡΟΩΠΩΛ 

Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο  ρνξήγεζεο ελίζρπζεο θαη πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά 

πξφζσπα  ζα επηζπλάπηνληαη ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν  ηνπ Θαηαζηαηηθνχ  ηεο εηαηξείαο θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ  ηνπ. 

2. Φσηναληίγξαθν ηνπ Κεηνρνινγίνπ, θαζψο θαη θσηναληίγξαθα ησλ δειψζεσλ 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγηθνχ έηνπο 2016, ηεο  θαηάζηαζεο  

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (έληππν Δ3), 

(εθφζνλ ππάξρεη), θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο, ησλ 

κεηφρσλ. 

3. Φσηναληίγξαθν ηεο  πξψηεο ζειίδαο ηνπ ηξαπεδηθνχ βηβιηαξίνπ, φπνπ ζα 

θαίλεηαη επθξηλψο ε επσλπκία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ην φλνκα ηνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ, ην  IBAN θαη ν αξηζκφο ινγαξηαζκνχ. 

4. Φσηναληίγξαθν ηεο Θαηάζηαζεο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (έληππν Δ3) ή ηεο Γήισζεο θνξνινγίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

θαη λνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Ν.4172/2013 (έληππν Ν) – θαηά 

πεξίπησζε, γηα ην θνξνινγηθφ έηνο 2016 (εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ην έηνο 

2016), 

5. Φσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο γηα ην έηνο 

δεκηάο  ή ηνπ ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κίζζσζεο.  

ΠΡΟΟΥΖ:  

1.Σηηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή 

αζθάιηζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α, ε θαηνρή απνδεηθλχεηαη απφ ηε  Γήισζε 

Θαιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο ηνπ έηνπο δεκηάο (2017), φπσο απηή ηεξείηαη ζηα 

αξρεία ηνπ ΔΛ.Γ.Α θαη δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ζρεηηθνχ αληίγξαθνπ.  

2. Σηνηρεία απφ ην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο αγξφηεο, ζα αλαδεηεζνχλ απφ ην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Τξνθίκσλ θαη επνκέλσο δελ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο.  
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6. Φσηναληίγξαθα ησλ ζρεηηθψλ  αδεηψλ, θαηά πεξίπησζε, γηα δεκηά ζε  πάγην 

θεθάιαην (πρ αδεηψλ, νηθνδνκηθή, εγθαηάζηαζεο, έγθξηζε ηχπνπ γηα ηα ζεξκνθήπηα, 

εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θιπ). 

7. Φσηναληίγξαθν Φνξνινγηθήο  θαη αζθαιηζηηθήο  ελεκεξφηεηαο.  

8. Φσηναληίγξαθν Αζθαιηζηήξηνπ ζπκβνιαίνπ,  πνπ λα απνδεηθλχεη φηη θχξηα 

ζηνηρεία ηεο εθκεηάιιεπζεο είλαη αζθαιηζκέλα γηα ην έηνο δεκηάο, εθφζνλ ρξεηάδεηαη.  

ΗΗΗ.  ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΩΖ 

Όια ηα πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ  ππνβάιινληαη 

ζπλνδεπφκελα απφ Υπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο  κε ηελ νπνία  ζα βεβαηψλεηαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ελίζρπζεο. 

(ππφδεηγκα κε ην πεξηερφκελν ηεο Υπεχζπλεο Γήισζεο, έρεη απνζηαιεί ζηνπο 

αληαπνθξηηέο ηνπ ΔΛΓΑ)  

ΘΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΛΗΥΤΔΩΛ 

Οη ρνξεγνχκελεο εληζρχζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Δλίζρπζε γηα αλαζχζηαζε θπηηθνχ θεθαιαίνπ θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθή ελίζρπζε 

γηα απψιεηα εηζνδήκαηνο ιφγσ ηεο αλαζχζηαζεο ηνπ θπηηθνχ θεθαιαίνπ. 

 Δλίζρπζε γηα απψιεηα θπηηθήο παξαγσγήο.  

 Δλίζρπζε γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ παγίνπ θεθαιαίνπ (ζεξκνθήπηα, θηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο, γεσξγηθέο απνζήθεο, γεσξγηθά ππφζηεγα). 

 Δλίζρπζε γηα απνθαηάζηαζε δεκηψλ εμνπιηζκνχ ζεξκνθεπίσλ θαη θηελνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ, αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππνζηχισζεο πνιπεηψλ θαιιηεξγεηψλ.   

 Δλίζρπζε γηα θαηαζηξνθή  απνζεθεπκέλσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη δσνηξνθψλ.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ είλαη ην επίπεδν ησλ δεκηψλ, λα 

θζάλεη έλα θαηψηαην φξην, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζην 30% ησλ νκνεηδψλ εηδψλ  

ζε επίπεδν παξαγσγνχ. 

ΓΗΘΑΗΟΤΥΟΗ ΔΛΗΥΤΔΩΛ 

1.  Γηθαηνχρνη ησλ αλσηέξσ εληζρχζεσλ κπνξεί λα θξηζνχλ θπζηθά πξφζσπα πνπ: 

 Γελ έρνπλ ππεξβεί ην 70φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηελ ελίζρπζε ησλ δεκηψλ πνπ 

αθνξνχλ   κφλν απψιεηα παξαγσγήο, δελ ηζρχεη ην ειηθηαθφ φξην ησλ 70 

εηψλ. 

 Δίλαη λφκηκνη θάηνρνη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηε ζηηγκή πνπ ζπλέβε ην δεκηνγφλν αίηην.  

 Παξνπζηάδνπλ γεσξγηθφ εηζφδεκα, ην νπνίν δειψλνπλ αξκνδίσο.  
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 Έρνπλ δειψζεη ηηο δεκεησζείζεο εθκεηαιιεχζεηο ζην έληππν ηεο Γήισζεο 

Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο (εθφζνλ εληάζζνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α) 

ηνπ έηνπο δεκηάο 2017 θαη έρνπλ εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο ζηνλ ΔΛ.Γ.Α γηα ην έηνο απηφ. 

 Δίλαη κφληκνη θάηνηθνη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο εθκεηάιιεπζεο (έσο 150 ρικ.) κε 

εμαίξεζε ηνπο κεηαθηλνχκελνπο θηελνηξφθνπο θαη κειηζζνηξφθνπο θαη ηνπο θαηφρνπο 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ εληαηηθήο κνξθήο. 

 Γελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε επηζηξνθήο ρξεκάησλ απφ άιιε ελίζρπζε, ε νπνία έρεη 

θξηζεί αζπκβίβαζηε. 

 Δίλαη γεσξγνί, δειαδή αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 Δπαγγεικαηίαο αγξφηεο, ν ελήιηθαο θάηνρνο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, ν νπνίνο έρεη 

θχξην ηακείν αζθάιηζεο ηνλ ΟΓΑ θαη ιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ αηνκηθνχ 

ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ν 

εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, σο 

επαγγεικαηίαο αγξφηεο, γηα ην αληίζηνηρν έηνο δεκηάο   ή  

  Νένο αγξφηεο, εθφζνλ ε έληαμε έγηλε πξηλ ηελ επέιεπζε ηνπ δεκηνγφλνπ αηηίνπ, 

ηνχηνπ απνδεηθλπφκελνπ κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έληαμεο  ή  

 Γεσξγφο κε θαηά θχξηα απαζρφιεζε, ν ελήιηθαο πνπ αλεμαξηήησο αζθαιηζηηθνχ 

θνξέα είλαη θάηνρνο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, αζθεί γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ην αηνκηθφ ηνπ εμσαγξνηηθφ εηζφδεκα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ½ ηνπ εηζνδήκαηνο 

αλαθνξάο (δει. 7.500 €). 

 Τν ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα (γεσξγηθφ θαη εμσγεσξγηθφ) δελ μεπεξλά ην 

ηξηπιάζην ηνπ εηζνδήκαηνο αλαθνξάο (45.000 €), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην 

γεσξγηθφ νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ εμσγεσξγηθνχ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. 

2.  Γηθαηνχρνη ησλ αλσηέξσ εληζρχζεσλ κπνξεί λα θξηζνχλ λνκηθά πξφζσπα πνπ: 

 Έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ιεηηνπξγνχλ  ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο κε νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα. 

 Δίλαη θάηνρνη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπλέβε ην δεκηνγφλν αίηην.  

 Γελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε επηζηξνθήο ρξεκάησλ απφ άιιε ελίζρπζε, ε νπνία έρεη 

θξηζεί αζπκβίβαζηε. 

 Η θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο είλαη ε άζθεζε ηεο γεσξγίαο θαη  παξνπζηάδνπλ γεσξγηθφ 

εηζφδεκα, ην νπνίν δειψλνπλ αξκνδίσο. 

 Οη εηαίξνη ή ηα κέιε πνπ θαηέρνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ αζθνχλ γεσξγία. 
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 Έρνπλ αζθαιίζεη ηελ εθκεηάιιεπζε ην έηνο δεκηάο θαη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο 

αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 Δίλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξα.  

3.  Γηθαηνχρνη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο κφλν γηα ηελ αλαζχζηαζε θπηηθνχ θεθαιαίνπ, 

δχλαληαη λα θξηζνχλ θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 Γελ έρνπλ ππεξβεί ην 70φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, 

 είλαη θάηνρνη γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζπλέβε ην δεκηνγφλν 

αίηην, 

 παξνπζηάδνπλ γεσξγηθφ εηζφδεκα, ην νπνίν δειψλνπλ αξκνδίσο, 

 έρνπλ δειψζεη ηηο δεκεησζείζεο εθκεηαιιεχζεηο ζην έληππν ηεο εληαίαο Γήισζεο 

Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο (εθφζνλ εληάζζνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ 

ΔΛ.Γ.Α) ηνπ έηνπο δεκηάο 2017 θαη έρνπλ εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο ζηνλ ΔΛ.Γ.Α γηα ην έηνο απηφ. 

 δελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε επηζηξνθήο ρξεκάησλ απφ άιιε ελίζρπζε, ε νπνία έρεη 

θξηζεί αζπκβίβαζηε, 

 ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα (γεσξγηθφ θαη εμσγεσξγηθφ) δελ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ ην  ηξηπιάζην ηνπ Δηζνδήκαηνο Αλαθνξάο (δει. κεγαιχηεξν απφ 

45.000 €) εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην Γεσξγηθφ Οηθνγελεηαθφ Δηζφδεκα είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ Δμσγεσξγηθνχ Οηθνγελεηαθνχ Δηζνδήκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δεν δύνανηαι να κπιθούν δικαιούχοι  έζηω και αν πληπούν ηιρ πποαναθεπόμενερ πποϋποθέζειρ 

οι εξήρ: 

1. Τα πξόζσπα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην παξειζόλ ζε πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαη δήισζαλ ςεπδή ζηνηρεία ή αζέηεζαλ, κε ππαηηηόηεηα ηνπο, ηνπο 

όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλέιαβαλ.  

2. Τα πξόζσπα πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ηελ ηειεπηαία πξηλ ηε δεκηά ηξηεηία ή ην έηνο δεκηάο ή πνπ 

εθηίνπλ θπιάθηζε δπλάκεη δηθαζηηθήο απνθάζεσο θαη ε θαηαδίθε αθνξά ζε κηα από ηηο 

παξαθάησ πεξηπηώζεηο: α) εμαπάηεζε Δεκνζίνπ, β) ππνζέζεηο εκπνξίαο θαη θαιιηέξγεηαο 

λαξθσηηθώλ νπζηώλ, γ) δσνθινπή, δ) θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηόηεηα θαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρώξν, γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ην αίηεκα ρνξήγεζεο 

ελίζρπζεο θαη ε) παξάλνκε δηαθίλεζε, εκπνξία θαη ρξήζε κε εγθεθξηκέλσλ γεσξγηθώλ 

θαξκάθσλ.  

3. Τα πξόζσπα πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πξόγξακκα πξόσξεο ζπληαμηνδόηεζεο αγξνηώλ πξηλ ηελ 

επέιεπζε ηνπ δεκηνγόλνπ γεγνλόηνο κε εμαίξεζε ηε δηαηεξνύκελε γηα ηδία θαηαλάισζε 

εθκεηάιιεπζε. 

4. Πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, ζύκθσλα κε ηα αλαγξαθόκελα ζηα ζεκεία 26 θαη 35 ησλ 

Κνηλνηηθώλ Καηεπζπληήξησλ Γξακκώλ. Η ελ ιόγσ αξρή δελ ηζρύεη γηα ηηο αληηζηαζκηζηηθέο 

εληζρύζεηο γηα ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη από δπζκελή θιηκαηηθά θαηλόκελα, εθόζνλ νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

πξσηνγελή παξαγσγή νθείινληαη ζηα δπζκελή θιηκαηηθά θαηλόκελα.  
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ΔΠΗΖΚΑΛΔΗ 

 Οη αξρηθέο αηηήζεηο πνπ είραλ ππνβιεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζεί ε δεκηά, ζα 

θαζίζηαληαη έγθπξεο εθφζνλ ζην πξνβιεπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ππνβνιήο 

ησλ αηηήζεσλ επαλππνβάιινληαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθά γηα 

ηηο δεκηέο ζηηο εηήζηεο θαιιηέξγεηεο ή ζην πάγην θεθάιαην θαη εμνπιηζκφ  ή ζηα 

απνζεθεπκέλα πξντφληα, ε ππνβνιή ηεο αξρηθήο αίηεζεο  ήηαλ  ππνρξεσηηθή.  

 Η αίηεζε ρνξήγεζεο ελίζρπζεο ππνβάιιεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζην φλνκα ηνπ 

παξαγσγνχ πνπ ήηαλ θάηνρνο φηαλ ζπλέβε ην δεκηνγφλν αίηην. Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ 

ηνπ θαηφρνπ κεηά ηελ έιεπζε ηνπ δεκηνγφλνπ αηηίνπ, κε ζπλέπεηα ηελ αιιαγή θαηφρνπ 

θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ελίζρπζεο, ε αίηεζε 

ππνβάιιεηαη απφ  ηνλ λφκηκν θιεξνλφκν ηνπ, αιιά ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη 

ππνρξεσηηθά ζε απηή ην φλνκα ηνπ παξαγσγνχ πνπ ήηαλ θάηνρνο ηεο εθκεηάιιεπζεο 

φηαλ ζπλέβε ε δεκηά. Σηηο πεξηπηψζεηο απηέο ππνβάιινληαη φια ηα δηθαηνινγεηηθά 

ηνπ αξρηθνχ θαηφρνπ (ζχκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ 

ήηαλ ή φρη δηθαηνχρνο) θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζθνκίδνληαη ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο (ελδεηθηηθά: ιεμηαξρηθή 

πξάμε ζαλάηνπ, πηζηνπνηεηηθφ πιεζηεζηέξσλ ζπγγελψλ, δηαζήθε ή πηζηνπνηεηηθφ πεξί 

κε δεκνζίεπζεο απηήο, πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε απνπνίεζεο ηεο θιεξνλνκηάο ή απνδνρή 

θιεξνλνκηάο, δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θιεξνλφκνπ). 

 Οη δηθαηνχρνη θξαηηθήο ελίζρπζεο γηα αλαζχζηαζε Φπηηθνχ Κεθαιαίνπ θαη απνθαηάζηαζε 

δεκηψλ παγίνπ θεθαιαίνπ θαη εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαηαβιεζνχλ νη 

αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο νθείινπλ λα πξνβνχλ ζηελ αλαζχζηαζε 

/απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηνπο κέρξη 31-8-2021 . 

 Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ δηθαηνχρνπ  θαηά ηε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ησλ 

εληζρχζεσλ, νη θιεξνλφκνη πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ησλ εγθξηζεηζψλ εληζρχζεσλ, 

ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ ην αξκφδην Υπνθ/κα ΔΛ.Γ.Α ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά (ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ, 

πηζηνπνηεηηθφ πιεζηεζηέξσλ ζπγγελψλ θιπ).  

 Οη δηθαηνχρνη παξαγσγνί ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη θάζε έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο 

εζληθέο ή θνηλνηηθέο αξρέο θαη λα δειψλνπλ φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ θαη ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη ησλ θπξψζεσλ απφ ηε κε ηήξεζή ηνπο.  
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 Οη εληζρπζέληεο παξαγσγνί ππνρξενχληαη λα δηαηεξήζνπλ ην ζχλνιν ηεο 

εληζρπζείζαο εθκεηάιιεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αλάινγν ηνπ είδνπο δεκηάο  θαη 

εηδηθφηεξα ηα θαξπνθφξα δέλδξα, ακπέιηα θαη αθηηλίδηα γηα κηα ζπλερή πεληαεηία, ηηο  

πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο γηα κία ηνπιάρηζηνλ ηξηεηία, ηα επηζθεπαζζέληα ή 

αλαθαηαζθεπαζζέληα γεσξγνθηελνηξνθηθά θηίζκαηα γηα κία ζπλερή δεθαεηία θαη ηνλ 

ζεξκνθεπηαθφ θαη θηελνηξνθηθφ εμνπιηζκφ γηα κηα ζπλερή πεληαεηία. Ωο αθεηεξία 

έλαξμεο ησλ ρξνληθψλ ππνρξεψζεσλ, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 

απνθαηάζηαζεο απφ ην δηθαηνχρν παξαγσγφ. 

 Οη εληζρπζέληεο παξαγσγνί νθείινπλ λα ππνβάιινπλ Γήισζε Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δεκησζείζαο εθκεηάιιεπζεο θαη ηα επφκελα, απφ ηε δεκηά, 

έηε.  

 Οη εληζρχζεηο θαηαβάιινληαη εθάπαμ, κεηά ηνλ έιεγρν ηεο  απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ.  

 Τα αλψηαηα πνζά ελίζρπζεο θαζνξίδνληαη ζε 150.000€ αλά δηθαηνχρν γηα ην πάγην 

θεθάιαην θαη ζε 70.000 € γηα ηα ινηπά, ελψ ζην ζχλνιφ ηεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 

200.000€. Πνζά ελίζρπζεο κηθξφηεξα ησλ 15€αλά δηθαηνχρν δελ ρνξεγνχληαη. 

 Γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ελίζρπζε δηθαηνχρνπ πνπ ππεξβαίλεη ηα 60.000€, ζα δεκνζηεχεηαη 

ζε δηθηπαθφ ηφπν ζρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

ΔΛΓΑ. 

 Σξνπνπνηήζεηο θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ δελ ζα γίλνληαη δεθηέο 

κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ρνξήγεζεο 

ελίζρπζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι όποι, οι πποϋποθέζειρ, οι πεπιοπιζμοί και οι διαδικαζίερ καηαβολήρ ηων ενιζσύζεων, 

οπίζονηαι ζηιρ διαηάξειρ ηος Κανονιζμού Κπαηικών Οικονομικών Ενιζσύζεων (ΚΥΑ απιθμ. 
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