
         
EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                 
ΝΟΜO ΑΣΣΙΚΗ                                       
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ                                                                                
Γ/ΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΛΙΔΙΑ              
   

                Μέγαξα: 14/09/2020   
                 

Σαρ. Γ/λζε: πιεκβξίαο & 28εο Οθησβξίνπ                 
Σαρ. Κώδηθαο:  19100-Μέγαξα                                                             
Σει-Fax: 2296022318                                                                    
Πιεξνθνξίεο: Αγάπε Ισαλλίδνπ                               
Δ-mail:  gaa@megara.gr                                              
 
 

ΠΡΟ: Γξαθείν Σύπνπ  

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΔΜΑ: « Υνξήγεζε θξαηηθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Αηγνπξνβαηνηξνθίαο ».  
 
 
   Aπό ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ αλαθνηλώλεηαη όηη 
ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 119/245028/07-09-2020 ΚΤΑ (ΦΔΚ 3836/Β΄/09-09-2020) πεξί 
«Υνξήγεζε θξαηηθώλ νηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Αηγνπξνβαηνηξνθίαο ζε 
παξαγσγνύο πνπ δηαηεξνύλ εθκεηαιιεύζεηο κε ζειπθά ελήιηθα (ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο) 
αηγνπξόβαηα, νη νπνίνη δηαζέηνπλ εθκεηαιιεύζεηο κε ηνπιάρηζηνλ 20 ελήιηθα αηγνπξόβαηα θαη 
νη νπνίνη έρνπλ παξαδώζεη γάια εληόο ηνπ 2019 θαη ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο Πξνζσξηλνύ 
Πιαηζίνπ κε βάζε ηελ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 19/03/2020 C(2020)1863 final 
(Πξνζσξηλό Πιαίζην)» θαη ηελ από 11/09/2020 αλαθνίλσζε ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, έρεη ηεζεί ζε 
ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα ππνβνιήο αίηεζεο ελίζρπζεο πνπ αθνξά ζηελ θξαηηθή νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε ζηνλ ηνκέα ηεο Αηγνπξνβαηνηξνθίαο. 
  Γηθαηνύρνη άκεζεο επηρνξήγεζεο κέζσ θξαηηθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
Αηγνπξνβαηνηξνθίαο είλαη όζνη παξαγσγνί: 
1. Γηαζέηνπλ δσηθέο εθκεηαιιεύζεηο κε ηνπιάρηζηνλ 20 ελήιηθα ζειπθά αηγνπξόβαηα (άλσ ηνπ 
έηνπο) θαη έρνπλ παξαδώζεη γάια (ηνπιάρηζηνλ 100 θηιά) ζε εγθεθξηκέλεο κεηαπνηεηηθέο 
κνλάδεο ην έηνο 2019. Οη παξαδόζεηο γάιαθηνο επηβεβαηώλνληαη από ηα ζηνηρεία πνπ 
απνζηέιινληαη εηεζίσο από ηνλ ΔΛΓΟ ΓΗΜΗΣΡΑ ζηνλ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ 
2. Γηαζέηνπλ δσηθέο εθκεηαιιεύζεηο κε ηνπιάρηζηνλ 20 ελήιηθα ζειπθά αηγνπξόβαηα (άλσ ηνπ 
έηνπο) ζε λεζηά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηεο ΚΤΑ ζηα νπνία ιόγσ 
ειιείςεσο κεηαπνηεηηθώλ κνλάδσλ δελ ήηαλ δπλαηή ε παξάδνζε γάιαθηνο. 
3. Έρνπλ ππνβάιεη Αίηεζε Δληαίαο Δλίζρπζεο γηα ην έηνο 2019, έσο θαη 31/12/2019. 
4. Γηαηήξεζαλ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο ελεξγή έσο θαη ηελ 31-12-2019, γεγνλόο ην νπνίν 
δηαπηζηώλεηαη από ηα ζηνηρεία ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο Κηεληαηξηθήο 
(Ο.Π..Κ.) 
5.  Γελ ήηαλ θάηνρνη πξνβιεκαηηθήο επηρείξεζεο ζηηο 31/12/2019 θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 
Καλνληζκνύ (ΔΔ) 702/2014 (άξζ. 2 ζεκ. 14), 
6.  Γελ εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ελίζρπζε πνπ έρεη θξηζεί παξάλνκε θαη 
αζπκβίβαζηε κε βάζε πξνεγνύκελε απόθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Γ.Δ.Δ. θαηά 
ηα νξηδόκελα ζηελ πεξ. 4 ηεο ππνπαξ. Β10 ηεο παξ. Β Σνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ Ν. 152/2013. 
   Σν ύςνο ηνπ θαη’ απνθνπή πνζνύ ελίζρπζεο νξίδεηαη αλά ελήιηθν δών θαη ζα πξνθύςεη από 
ηνλ αξηζκό ησλ ηειηθώο δεισζέλησλ αηγνπξόβαησλ δηα ηνπ πνζνύ πνπ έρεη δεζκεπζεί γηα ηελ 
παξνύζα δξάζε. 
    Ο θάζε ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ απεπζείαο ζην 
ζύζηεκα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ΔΑΔ 2019 κέζσ ηεο επηινγήο "Υξήζε εθαξκνγήο" ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ εθόζνλ δηαζέηεη  
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πξνζσπηθνύο θσδηθνύο από παιαηόηεξν έηνο (ΔΑΔ 2014-2020, ππνβνιή αηηήζεσλ γηα 
βηνινγηθά, ληηξνξύπαλζε θηι) ή κέζσ ηεο ίδηαο ειεθηξνληθήο δηεύζπλζεο εθόζνλ πξνεγεζεί ε 
εγγξαθή ζηηο εθαξκνγέο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ.Δ.Π.Δ. (επηινγή "Αίηεκα εγγξαθήο" ζηελ αλσηέξσ 
ζειίδα). Μεηά ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή αίηεζεο ΔΑΔ 2019 ν ρξήζηεο επηιέγεη από ην 
θεληξηθό κελνύ ΚΡΑΣΙΚΔ ΔΝΙΥΤΔΙ COVID19> Αίηεζε Κξαηηθήο Δλίζρπζεο ζηνλ ηνκέα 
ηεο Αηγνπξνβαηνηξνθίαο. 
  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 έσο θαη την 8η Οκτωβρίου 2020. 
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