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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: « Έκηακηη πποζυπινή οικονομική ζηήπιξη λόγυ covid19 ζε ελαιοκαλλιεπγηηέρ καηά κύπιο
επάγγελμα αγπόηερ».
Aπό ηο Σμήμα Αγποηικήρ Παπαγυγήρ και Αλιείαρ ηος Δήμος Μεγαπέυν ανακοινώνεηαι όηι με ηην
ςπ΄απιθμ. ππυη. 3066/13-11-2020 ππόζκληζη ηος ΤΠΑΑΣ «Ππόζκληζη για ηην ςποβολή πποηάζευν
ζηο ππόγπαμμα ΠΑΑ 2014-2020 ¨ ΜΕΣΡΟ 21 « Έκηακηη πποζυπινή ζηήπιξη ζηοςρ γευπγούρ ηυν
ηομέυν πος πλήηηονηαι ιδιαίηεπα από ηιρ επιπηώζειρ ηηρ πανδημίαρ COVID-19¨, καλούνται οι
ενδιαθεπόμενοι οι οποίοι είναι καηά κύπιο επάγγελμα αγπόηερ, κάηοσοι γευπγικήρ έκηαζηρ με
καλλιέπγεια ελιάρ ελαιοποιήζιμηρ ή/και διπλήρ καηεύθςνζηρ, εξαιποςμένηρ ηηρ ποικιλίαρ Καλαμών
(Καλαμαηιανή, Σζιγκόλι, Αεηονύσι), διπλήρ καηεύθςνζηρ, να ςποβάλλοςν αίηηζη ζηήπιξηρ-πληπυμήρ
ζηο πλαίζιο ηος Μέηπος 21.
ηόσορ ηος Μέηπος είναι η διαζθάλιζη ηηρ ζςνέσιζηρ ηηρ επισειπημαηικήρ δπάζηρ ηυν γευπγών ηος
ηομέα ηηρ ελιάρ ελαιοποιήζιμηρ ή/και διπλήρ καηεύθςνζηρ, οι οποίοι πλήηηονηαι από ηην πανδημία
COVID-19.
Η οικονομική ενίζσςζη σοπηγείηαι εθάπαξ. Ο ςπολογιζμόρ ηος ύτοςρ ενίζσςζηρ ππαγμαηοποιείηαι
ανά δικαιούσο ζύμθυνα με ηην κλάζη εκηαπίυν ηηρ επιλέξιμηρ έκηαζηρ.
Δικαιούχοι ηος μέηπος μποπούν να κπιθούν θςζικά ππόζυπα ηα οποία :
• είναι καηά κύπιο επάγγελμα αγπόηερ. Η ιδιόηηηα αςηή αποδεικνύεηαι από ηην εγγπαθή / σαπακηηπιζμό
ηοςρ υρ Καηά Κύπιο Επάγγελμα Αγπόηερ (ΚΚΕΑ) ζηο Μηηπώο Αγποηών & Αγποηικών
Εκμεηαλλεύζευν (ΜΑΑΕ), όπυρ ηηπείηαι ζηο Τποςπγείο Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμυν, έυρ και
ηη λήξη ςποβολήρ θοπολογικήρ δήλυζηρ έηοςρ 2020 (ειζοδήμαηα έηοςρ 2019) και
• έσοςν ζηη νόμιμη καηοσή ηοςρ επιλέξιμη πποζδιοπιζθείζα έκηαζη αγποηεμασίυν με καλλιέπγειερ
ελιάρ ελαιοποιήζιμηρ ή/και διπλήρ καηεύθςνζηρ, εξαιποςμένηρ ηηρ ποικιλίαρ Καλαμών (Καλαμαηιανή,
Σζιγκόλι, Αεηονύσι), διπλήρ καηεύθςνζηρ, όπυρ αςηή πποκύπηει από ηην Ενιαία Αίηηζη Ενίζσςζηρ
(ΕΑΕ) για ηο έηορ σπήζηρ 2019 καηά ηο κλείζιμο ηος οικονομικού έηοςρ 2020.
Η υποβολή των αιτήσεων ζηήπιξηρ-πληπυμήρ ππαγμαηοποιείηαι ηο διάζηημα από 17- 11-2020 έως
27-11-2020.
Οι ςποτήθιοι δικαιούσοι, πποκειμένος να ενηασθούν ζηο μέηπο ηηρ παπούζαρ, ςποβάλλοςν ππορ ηην
ΕΤΔ ΠΑΑ, αποκλειζηικά ηλεκηπονικά ηην αίηηζή ηοςρ μέζυ Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ (Π). Η
εγγπαθή
ζηο
εν
λόγυ
ζύζηημα
γίνεηαι
ζηον
ιζηόηοπο
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ και η ςποβολή ηυν αιηήζευν ζηον ιζηόηοπο
https://p2.dikaiomata.gr/M21. Εγσειπίδιο Οδηγιών ζςμπλήπυζηρ ηηρ αίηηζηρ ςπάπσει αναπηημένο ζε
ηλεκηπονική μοπθή ζηον ιζηόηοπο εγγπαθήρ.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι ζηιρ ηλεκηπονικέρ
διεςθύνζειρ ηος Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Σποθίμυν www.minagric.gr, ηηρ Διασειπιζηικήρ
Απσήρ ηος ΠΑΑ 2014-2020 www.agrotikianaptixi.gr , ηος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr. και ζηην
ςπηπεζία μαρ (ηηλ. 2296022318, email. gaa@megara.gr).
Από ηο Σμήμα Αγποηικήρ Παπαγυγήρ
& Αλιείαρ

