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ΘΕΜΑ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ελίζρπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
             Κξαηηθώλ Οηθνλνκηθώλ εληζρύζεσλ «ΕΣΗΙΟ 2019- ΠΛΗΜΜΤΡΑ 25/11/2019».  

 

    Ο ΕΛ.Γ.Α. κε ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε θαιεί ηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα ππνβάινπλ νξηζηηθέο 
αηηήζεηο ρνξήγεζεο ελίζρπζεο, έως και την Δεστέρα 28 Μαρτίοσ 2022, γηα ην ζύλνιν ησλ 
γεσξγηθώλ ηνπο εθκεηαιιεύζεσλ πνπ δεκηώζεθαλ από ηελ πιεκκύξα πνπ εθδειώζεθε ζηηο 
25/11/2019.  
    Η αίηεζε ππνβάιιεηαη αηειώο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, από ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληαπνθξηηή ηνπ 
ΕΛ.Γ.Α ηνπ Δήκνπ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηνπ ΕΛΓΑ.  
    Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ελίζρπζεο ζα επηζπλάπηνληαη θαη ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή θσηναληίγξαθν ηνπ δηαβαηεξίνπ. 

2. Φσηναληίγξαθν ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ ηξαπεδηθνύ βηβιηαξίνπ, όπνπ ζα θαίλεηαη επθξηλώο ην 
όλνκα ηνπ αηηνύληα, ην IBAN θαη ν αξηζκόο ινγαξηαζκνύ. 

3. Φσηναληίγξαθν βεβαίσζεο Αζθάιηζεο ή βεβαίσζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ηελ ηδηόηεηά 
ηνπο σο αγξόηεο από ηνλ ΕΦΚΑ, γηα ην έηνο δεκηάο (2019).  

4. Φσηναληίγξαθν ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (έληππν Ε1) ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 
2018 (εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ην έηνο 2018), θσηναληίγξαθν ηνπ αληίζηνηρνπ εθθαζαξηζηηθνύ 
ζεκεηώκαηνο, θαη εθόζνλ ππάξρεη θσηναληίγξαθν ηεο αληίζηνηρεο θαηάζηαζεο νηθνλνκηθώλ 
ζηνηρείσλ από επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα (έληππν Ε3). 

5. Φσηναληίγξαθν ηεο Δήισζεο Καιιηέξγεηαο/Εθηξνθήο ΟΔΕ-Ε.Λ.Γ.Α. ηνπ έηνπο δεκηάο (2019).  

6. Τπεύζπλε δήισζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο κε ηελ νπνία ζα βεβαηώλεηαη όηη 
πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ελίζρπζεο. 
   Οη αξρηθέο αηηήζεηο πνπ είραλ ππνβιεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζεί ε δεκηά, ζα θαζίζηαληαη 
έγθπξεο εθόζνλ ζην πξνβιεπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ επαλππνβάιινληαη 
κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά.  
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο-θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα αληαπνθξίηξηα ηνπ Ε.Λ.Γ.Α. (ειπκβξίαο θαη 28εο Οθησβξίνπ, 1νο 
όξνθνο,  email. gaa@megara.gr, ηει. 2296022318 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο). 
 
 
                                                                                             Η  Αληαπνθξίηξηα ηνπ Ε.Λ.Γ.Α. 
 
 
                                                                                                    Αγάπε Ισαλλίδνπ 
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