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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΔΜΑ: « Υνξήγεζε θξαηηθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηνπο παξαγωγνύο πωιεηέο ιαϊθώλ αγνξώλ
ηεο ρώξαο ».
Aπό ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγωγήο θαη Αιηείαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέωλ αλαθνηλώλεηαη όηη
ζύκθωλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 114/221359/7-8-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3343/Β΄/10-08-2020) όπωο ηζρύεη,
πεξί «Υνξήγεζε θξαηηθώλ νηθνλνκηθώλ εληζρύζεωλ ζηνπο παξαγωγνύο πωιεηέο ιαϊθώλ αγνξώλ
ηεο ρώξαο θαη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο Πξνζωξηλνύ Πιαηζίνπ κε βάζε ηελ Αλαθνίλωζε ηεο
Δπηηξνπήο ηεο 19/03/2020 C(2020)1863 final (Πξνζωξηλό Πιαίζην) όπωο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη» θαη ηελ από 20/08/2020 αλαθνίλωζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα
ππνβνιήο αίηεζεο ελίζρπζεο πνπ αθνξά ζηελ θξαηηθή ελίζρπζε κε ηε κνξθή άκεζεο επηρνξήγεζεο
ζηνπο παξαγωγνύο πωιεηέο ιαϊθώλ αγνξώλ.
Γηθαηνύρνη άκεζεο επηρνξήγεζεο κέζω θξαηηθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη νη παξαγωγνί
πωιεηέο ζηηο ιαϊθέο αγνξέο όιεο ηεο ρώξαο, νη νπνίνη πιεξνύλ ζωξεπηηθά ηηο θάηωζη
πξνϋπνζέζεηο:
α) Έρνπλ ππνβάιεη Αίηεζε Δληαίαο Δλίζρπζεο γηα ην έηνο 2019, έωο θαη 31/12/2019.
β) Έρνπλ «ΑΓΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΠΩΛΗΣΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», ζε ηζρύ, ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα
ζηνλ λ. 4497/2017 (Α΄ 171),
γ) Γελ ήηαλ θάηνρνη πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο ζηηο 31/12/2019 θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνύ
(ΔΔ) 702/2014 (άξζ. 2 ζεκ. 14),
δ) Γελ εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ελίζρπζε πνπ έρεη θξηζεί αζπκβίβαζηε κε βάζε
πξνεγνύκελε απόθαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο.
Δπηπιένλ ηωλ αλωηέξω, όζνη παξαγωγνί πωιεηέο ιαϊθώλ αγνξώλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ
θιάδν λωπώλ νπωξνθεπεπηηθώλ ή νηθνηερλίαο, λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξών Δκπόξωλ
Νωπώλ Οπωξνθεπεπηηθώλ (ΜΔΝΟ) ή/θαη ζην Κεληξηθό Ηιεθηξνληθό Μεηξών Οηθνηερλίαο (ΚΗΜΟ).
Ο θάζε ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ απεπζείαο ζην ζύζηεκα
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ΔΑΔ 2019 κέζω ηεο επηινγήο "Υξήζε εθαξκνγήο" ζηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ εθόζνλ
δηαζέηεη
πξνζωπηθνύο
θωδηθνύο από παιαηόηεξν έηνο (ΔΑΔ 2014-2020, ππνβνιή αηηήζεωλ γηα βηνινγηθά, ληηξνξύπαλζε
θηι) ή κέζω ηεο ίδηαο ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο εθόζνλ πξνεγεζεί ε εγγξαθή ζηηο εθαξκνγέο ηνπ
Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. (επηινγή "Αίηεκα εγγξαθήο" ζηελ αλωηέξω ζειίδα). Μεηά ηελ είζνδν ζηελ
εθαξκνγή αίηεζεο ΔΑΔ 2019 ν ρξήζηεο επηιέγεη από ην θεληξηθό κελνύ ΚΡΑΣΙΚΔ ΔΝΙΥΤΔΙ
COVID19> Αίηεζε Κξαηηθήο Δλίζρπζεο Παξαγωγώλ Πωιεηώλ ζε Λαϊθέο Αγνξέο.
Γηα ηε δηεπθόιπλζή ηνπο, νη δηθαηνύρνη κπνξνύλ λα ζπκβνπιεύνληαη ην ζρεηηθό εγρεηξίδην
ρξήζεο πνπ ππάξρεη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ.
Σν δηάζηεκα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο νξίδεηαη έωο θαη την 23η Σεπτεμβρίου 2020.
Από ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγωγήο
& Αιηείαο

