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ΘΔΜΑ: Τπνβνιή αηηήζεσλ ρνξήγεζεο ελίζρπζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
             Κξαηηθψλ Οηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ ΔΛΓΑ «ΔΣΗΙΟ θαη ΠΤΡΚΑΓΙΔ 2018».  

 

    Ο ΕΛ.Γ.Α. κε ηελ παξνχζα Αλαθνίλσζε θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξαγσγνχο λα ππνβάινπλ 
ηηο νξηζηηθέο αηηήζεηο ρνξήγεζεο ελίζρπζεο, από ηελ Δεπηέξα 17 Φεβξνπαξίνπ 2020 έωο θαη ηελ 
Τξίηε 17 Μαξηίνπ 2020, γηα ην ζχλνιν ησλ γεσξγηθψλ ηνπο εθκεηαιιεχζεσλ πνπ δεκηψζεθαλ απφ 
δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ππξθαγηέο πνπ εθδειώζεθαλ θαηά ην έηνο 2018.  
    Η αίηεζε ππνβάιιεηαη αηειψο ζε ειεθηξνληθή κνξθή, απφ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν αληαπνθξηηή ηνπ 
ΔΛ.Γ.Α ηνπ Γήκνπ, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο ηνπ ΔΛΓΑ.  
    Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ρνξήγεζεο ελίζρπζεο ζα επηζπλάπηνληαη θαη ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά: 

1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή θσηναληίγξαθν ηνπ 
δηαβαηεξίνπ. 

2. Φσηναληίγξαθν ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ ηξαπεδηθνύ βηβιηαξίνπ, φπνπ ζα θαίλεηαη επθξηλψο 
ην φλνκα ηνπ αηηνχληα, ην IBAN θαη ν αξηζκφο ινγαξηαζκνχ. 

3. Φσηναληίγξαθν βεβαίωζεο Αζθάιηζεο ή βεβαίωζε αζθαιηζηηθήο ελεκεξόηεηαο γηα ηελ 
ηδηφηεηά ηνπο σο αγξφηεο απφ ηνλ ΔΦΚΑ, γηα ην έηνο δεκηάο (2018).  

4. Φσηναληίγξαθν ηεο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (έληππν Ε1) ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο 
2017 (εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ ην έηνο 2017), θσηναληίγξαθν ηνπ αληίζηνηρνπ 
εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο, θαη εθφζνλ ππάξρεη θσηναληίγξαθν ηεο αληίζηνηρεο θαηάζηαζεο 
νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (έληππν Ε3). 

5. Φσηναληίγξαθν ηεο Δήιωζεο Καιιηέξγεηαο/Εθηξνθήο ΟΣΔΕ-Ε.Λ.Γ.Α. ηνπ έηνπο δεκηάο 
(2018).  

6. Φσηναληίγξαθν ηνπ κεηξώνπ εθκεηάιιεπζεο, γηα ηνπο θηελνηξφθνπο πνπ ππνβάινπλ αίηεζε 
γηα δεκηά πνπ ππέζηε ε θηελνηξνθηθή ηνπο κνλάδα ή νη απνζεθεπκέλεο δσνηξνθέο. 

7. Φσηναληίγξαθν, θαηά πεξίπησζε, ηεο Δήιωζεο Ακπεινθαιιηέξγεηαο θαη βεβαίσζε απφ ηελ 
αξκφδηα Γ/λζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο φηη έρεη ππνβιεζεί Δήιωζε ζπγθνκηδήο 
ηνπ έηνπο δεκηάο (2018).  

8. Φσηναληίγξαθα ηωλ ζρεηηθώλ αδεηώλ, θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο παξαγσγνχο πνπ 
ππνβάινπλ αίηεζε γηα δεκηά πνπ ππέζηεζαλ ζε πάγην θεθάιαην (πρ αδεηψλ εγθαηάζηαζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, νηθνδνκηθή, έγθξηζεο ηχπνπ γηα ηα ζεξκνθήπηα, 
εγγχεζεο θαηαζθεπαζηή θιπ). 

9. Υπεύζπλε δήιωζε, γηα δεκηά ζε απνζεθεπκέλα εμ’ αγνξάο πξνϊόληα, κε ηελ νπνία ζα 
ζπλππνβάιινληαη ηα παξαζηαηηθά αγνξάο (ηηκνιφγηα, δειηία απνζηνιήο θιπ), κε ηηο πνζφηεηεο 
ησλ πξντφλησλ, ην είδνο απηψλ θαη κε εκεξνκελία αγνξάο πξνγελέζηεξεο ηεο δεκηάο.  

10. Υπεύζπλε δήιωζε, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη 
πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ελίζρπζεο(παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία). 
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   Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εληζρχζεσλ είλαη ην επίπεδν ησλ δεκηψλ, λα θζάλεη έλα 
θαηψηαην φξην, ην νπνίν θαζνξίδεηαη ζην 30% ηωλ νκνεηδώλ εηδώλ ζε επίπεδν παξαγωγνύ. 
   Δηθαηνύρνη ησλ αλσηέξσ εληζρχζεσλ κπνξεί λα θξηζνχλ φζνη: 
α) Γελ έρνπλ ππεξβεί ην 70φ έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  
β) Δίλαη λφκηκνη θάηνρνη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηε ζηηγκή πνπ ζπλέβε ην δεκηνγφλν αίηην.  
γ)Παξνπζηάδνπλ γεσξγηθφ εηζφδεκα, ην νπνίν δειψλνπλ αξκνδίσο.  
δ)Έρνπλ δειψζεη ηηο δεκεησζείζεο εθκεηαιιεχζεηο ζην έληππν ηεο Γήισζεο Καιιηέξγεηαο/Δθηξνθήο 
(εθφζνλ εληάζζνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΔΛ.Γ.Α) ηνπ έηνπο δεκηάο 2018 θαη έρνπλ 
εθπιεξψζεη πιήξσο ηηο αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζηνλ ΔΛ.Γ.Α γηα ην έηνο απηφ, κέρξη ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ππνβνιήο ησλ νξηζηηθψλ αηηήζεσλ ελίζρπζεο (17-3-2020). 
ε)Δίλαη κφληκνη θάηνηθνη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο εθκεηάιιεπζεο (έσο 150 ρικ.) κε εμαίξεζε ηνπο 
κεηαθηλνχκελνπο θηελνηξφθνπο θαη κειηζζνηξφθνπο θαη ηνπο θαηφρνπο γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ 
εληαηηθήο κνξθήο. 
δ)Γελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε επηζηξνθήο ρξεκάησλ απφ άιιε ελίζρπζε, ε νπνία έρεη θξηζεί 
αζπκβίβαζηε. 
ε)Δίλαη γεσξγνί, δειαδή αλήθνπλ ζε κία απφ ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

 Δπαγγεικαηίαο αγξφηεο, ν ελήιηθαο θάηνρνο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, ν νπνίνο ππάγεηαη 
αζθαιηζηηθά ζηνλ Κιάδν Κχξηαο Αζθάιηζεο Αγξνηψλ ηνπ ΔΦΚΑ θαη ιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% 
ηνπ αηνκηθνχ ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ ζε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ν 
εγγεγξακκέλνο ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ, σο επαγγεικαηίαο αγξφηεο, 
γηα ην αληίζηνηρν έηνο δεκηάο ή  
  Νένο αγξφηεο, εθφζνλ ε έληαμε έγηλε πξηλ ηελ επέιεπζε ηνπ δεκηνγφλνπ αηηίνπ, ηνχηνπ 
απνδεηθλπφκελνπ κε ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο έληαμεο ή  
 Γεσξγφο κε θαηά θχξηα απαζρφιεζε, ν ελήιηθαο πνπ αλεμαξηήησο αζθαιηζηηθνχ θνξέα είλαη 
θάηνρνο γεσξγηθήο εθκεηάιιεπζεο, αζθεί γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην αηνκηθφ ηνπ εμσαγξνηηθφ 
εηζφδεκα είλαη κηθξφηεξν απφ ην ½ ηνπ εηζνδήκαηνο αλαθνξάο (δει. 7.500 €). 
ζ)Σν ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα (γεσξγηθφ θαη εμσγεσξγηθφ) δελ μεπεξλά ην ηξηπιάζην 
ηνπ εηζνδήκαηνο αλαθνξάο (45.000 €), εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ην γεσξγηθφ νηθνγελεηαθφ ηνπο 
εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ εμσγεσξγηθνχ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. 
      Δηθαηνύρνη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο κόλν γηα ηελ αλαζύζηαζε θπηηθνύ θεθαιαίνπ, δχλαληαη λα 
θξηζνχλ θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο ππ΄αξηζκ. α, β, γ, δ, δ θαη ζ, παξαπάλσ 
πξνυπνζέζεηο. 
      Επηζεκάλζεηο: 
   Οη αξρηθέο αηηήζεηο πνπ είραλ ππνβιεζεί πξνθεηκέλνπ λα επηζεκαλζεί ε δεκηά, ζα θαζίζηαληαη 
έγθπξεο εθόζνλ ζην πξνβιεπόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ππνβνιήο ηωλ αηηήζεωλ 
επαλππνβάιινληαη κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθά γηα ηηο δεκηέο ζηηο εηήζηεο 
θαιιηέξγεηεο ή ζην πάγην θεθάιαην θαη εμνπιηζκό ή ζηα απνζεθεπκέλα πξνϊόληα, ε 
ππνβνιή ηεο αξρηθήο αίηεζεο ήηαλ ππνρξεωηηθή.  
   Οη δηθαηνχρνη θξαηηθήο ελίζρπζεο γηα αλαζχζηαζε Φπηηθνχ Κεθαιαίνπ θαη απνθαηάζηαζε δεκηψλ 
παγίνπ θεθαιαίνπ θαη εμνπιηζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο θαηαβιεζνχλ νη αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο 
εληζρχζεηο νθείινπλ λα πξνβνχλ ζηελ αλαζχζηαζε /απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ηνπο κέρξη 31-8-
2022. Πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο ν παξαγωγόο απνθιείεηαη από ηελ θαηαβνιή ελίζρπζεο 
   Οη εληζρπζέληεο παξαγσγνί ππνρξενύληαη λα δηαηεξήζνπλ ην ζχλνιν ηεο εληζρπζείζαο 
εθκεηάιιεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα αλάινγν ηνπ είδνπο δεκηάο θαη εηδηθφηεξα ηα θαξπνθφξα 
δέλδξα, ακπέιηα θαη αθηηλίδηα γηα κηα ζπλερή πεληαεηία, ηηο πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο γηα κία 
ηνπιάρηζηνλ ηξηεηία, ηα επηζθεπαζζέληα ή αλαθαηαζθεπαζζέληα γεσξγνθηελνηξνθηθά θηίζκαηα γηα 
κία ζπλερή δεθαεηία θαη ηνλ ζεξκνθεπηαθφ θαη θηελνηξνθηθφ εμνπιηζκφ γηα κηα ζπλερή πεληαεηία. 
Ωο αθεηεξία έλαξμεο ησλ ρξνληθψλ ππνρξεψζεσλ, ζεσξείηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο 
απνθαηάζηαζεο απφ ην δηθαηνχρν παξαγσγφ. 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο-θαηάζεζε δηθαηνινγεηηθώλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα 
απεπζύλνληαη ζηελ αξκόδηα αληαπνθξίηξηα ηνπ Ε.Λ.Γ.Α. (Σπιεκβξίαο θαη 28εο Οθηωβξίνπ, 1νο 
όξνθνο, ηει. 2296022318 θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο). 
 
                                                                                             Η  Αληαπνθξίηξηα ηνπ Δ.Λ.Γ.Α. 
 
                                                                                                    Αγάπε Ισαλλίδνπ 


