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ΘΔΜΑ: «Άκεζε επηρνξήγεζε κέζσ θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο              
Αλζέσλ»  
 
   Aπό ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγσγήο θαη Αιηείαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέσλ αλαθνηλώλεηαη 
όηη ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 626/123515/14-05-2020 ΚΤΑ θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 
πξση. 33091/28-05-2020 εγθύθιην ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ, έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζύζηεκα 
ππνβνιήο αίηεζεο ελίζρπζεο πνπ αθνξά ζηελ άκεζε επηρνξήγεζε κέζσ θξαηηθήο 
ελίζρπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο αλζέσλ, ζηα πιαίζηα ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο έμαξζεο ηεο λόζνπ COVΙD-19. 
   Γηθαηνύρνη θξαηηθήο ελίζρπζεο ζην πιαίζην απηό είλαη γεσξγνί πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 
ζηνλ ηνκέα ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο αλζέσλ ζε όιε ηε ρώξα νη νπνίνη: 
α) Έρνπλ ππνβάιεη Δληαία Αίηεζε Δλίζρπζεο γηα ην έηνο 2019 (αλεμαξηήησο εκεξνκελίαο 
ππνβνιήο), 
β) Γελ ήηαλ πξνβιεκαηηθή επηρείξεζε ζηηο 31/12/2019 θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνύ 
(ΔΔ) 702/2014 (αξζ. 2 ζεκ. 14), 
γ) 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 
θαη ζύκθσλα κε ηελ πεξ. 4 ηεο ππνπαξ. Β10 ηεο παξαγξάθνπ Β ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηνπ 
λ. 4152/2013. 
   Σν ύςνο ηνπ θαη΄ απνθνπή πνζνύ ελίζρπζεο νξίδεηαη σο αθνινύζσο: 
- ζε 1.250 επξώ αλά ζηξέκκα θαιιηέξγεηαο ππαίζξνπ, αλζέσλ θαη θαιισπηζηηθώλ, 
δξεπηώλ αλζέσλ, θπηώλ θεπνηερλίαο & άιισλ αλζνθνκηθώλ θπηώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ 
- ζε 2.500 επξώ αλά ζηξέκκα θαιιηέξγεηαο αλζέσλ ππό θάιπςε (ζεξκνθεπίσλ), αλζέσλ 
θαη θαιισπηζηηθώλ, δξεπηώλ αλζέσλ θαη γιαζηξηθώλ αλζέσλ εζσηεξηθνύ ρώξνπ.  
   Ο ελ δπλάκεη δηθαηνύρνο ππνβάιιεη ηελ αίηεζή ηνπ απεπζείαο ζην ζύζηεκα ππνβνιήο 
ηεο αίηεζεο ΔΑΔ 2019 είηε ν ίδηνο είηε εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξόζσπόο ηνπ: 
- Απεπζείαο κέζσ ηεο επηινγήο "Υξήζε εθαξκνγήο" ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε https:// 
registration.dikaiomata.gr/user_registration/ εθόζνλ δηαζέηεη πξνζσπηθνύο θσδηθνύο από 
παιαηόηεξν έηνο (ΔΑΔ 2014-2020, ππνβνιή αηηήζεσλ γηα βηνινγηθά, ληηξνξύπαλζε θηι) ή 
κέζσ ηεο ίδηαο επηινγήο εθόζνλ πξνεγεζεί ε εγγξαθή ζηηο εθαξκνγέο ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ 
(επηινγή "Αίηεκα εγγξαθήο" ζηελ αλσηέξσ ζειίδα) 
- Μέζσ ηνπ Κέληξνπ Τπνβνιήο Γειώζεσλ (ΚΤΓ) ζην νπνίν είρε απεπζπλζεί γηα ηελ 
ππνβνιή ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο 2019. 
   Σν δηάζηεκα ππνβνιήο ηεο αίηεζεο νξίδεηαη από: 20-5-2020 έως 20-6-2020.  
Γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ 
κε ηελ ππεξεζία καο (ηει. 2296022318, email. gaa@megara.gr).   
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