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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 111/01-06-2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1790/88 (ΦΕΚ 134/Α/88) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του
Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» όπως αυτές
ισχύουν σήμερα,
2. Τις διατάξεις του Ν. 2342/95 (ΦΕΚ 208/Α/6-10-95) περί Ενεργητικής Προστασίας της
γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3877/20-9-2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και
ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας»,
4. Τις διατάξεις της με αριθμ. 80/14270/31-1-2014 (ΦΕΚ 327/Β/13-2-2014) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός τελών, προσδιορισμός των δαπανών και των αποζημιώσεων
που καλύπτονται από αυτά, καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τις
μετακινήσεις των υπαλλήλων ΕΛ.Γ.Α.»
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 36599/29-11-96 έκθεση που υπέβαλε στον Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α. η
ειδική τεχνική επιτροπή που συστήθηκε με την απόφαση αριθμ. 88/24-10-96 του Δ.Σ.
του ΕΛ.Γ.Α.,
6. Την ειδική έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών των αντιχαλαζικών διχτυών, καθώς και τα
πρακτικά, που συνέταξε η Ομάδα Εργασίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 15275/711-2002 Απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α.,
7. Την ειδική έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών που υπέβαλε στον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α.
για τις εγκαταστάσεις αντιχαλαζικών διχτυών και τις συνδυαστικές εγκαταστάσεις
αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικών μεμβρανών, καθώς και τα πρακτικά, που
συνέταξε η Ομάδα Εργασίας, που συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 4432/4-4-2012 (ΦΕΚ
Υ.Ο.Δ.Δ. 198/17-4-2012) Απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α.,
8. Τις σημερινές ανάγκες της Ελληνικής Γεωργίας σε μέσα ενεργητικής προστασίας που
επιχορηγεί ο ΕΛ.Γ.Α.,
9. Ότι: α) από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», ύψους δυο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ και β) για την ανωτέρω
δαπάνη έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» για το έτος 2018, ύψους
δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ με τα στοιχεία Κ.Λ. 64.90.000,
10. Σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. πρωτ. 981/23-01-2017
(ΑΔΑ:63ΡΞ46ΨΧΞ5-ΘΤΦ) και 982/23-01-2017 (ΑΔΑ:Ψ99Χ46ΨΧΞ5-Ε8Ε)
11. Την υπ’ αριθμ. 1108/50870/17-05-2017 έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 7ΦΟΤ4653ΠΓ-Σ2Δ)
12. Το με αριθμ. πρωτ.92/23-5-2017 Εισηγητικό Σημείωμα της Δ/νσης Μελετών και
Εφαρμογών του ΕΛ.Γ.Α.,
13. Την προφορική εισήγηση του Προέδρου και τις γνώμες των μελών του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
I. Καθορίζει τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Ενεργητικής Προστασίας των
γεωργικών καλλιεργειών από φυσικούς κινδύνους, που θα επιχορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α. για το
έτος 2017 ως εξής:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1
Σκοπός του προγράμματος
Η επιχορήγηση επενδύσεων σε προληπτικές δράσεις, που αποσκοπούν στη μείωση των
συνεπειών στην παραγωγή των καλλιεργειών από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα.
Άρθρο 2
Μέτρα
Μέτρο 1. Αγορά και τοποθέτηση αντιχαλαζικού διχτυού για την προστασία της αμπέλου
(επιτραπέζιων σταφυλιών) από το χαλάζι.
Μέτρο 2. Αγορά και τοποθέτηση αντιβροχικής μεμβράνης για την προστασία της αμπέλου
(επιτραπέζιων σταφυλιών) από άκαιρες και υπερβολικές βροχοπτώσεις.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι προγράμματος
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την
εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων του άρθρου 4, εφ’
όσον συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:
α. έχουν αποδεδειγμένα εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις και
είναι ασφαλιστικά ενήμεροι σύμφωνα με τον Ν.3877/2010
β. δεν οφείλουν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στον ΕΛ.Γ.Α. εκτός αν έχουν ρυθμίσει
την οφειλή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 10, του άρθρου 12, της
παρούσας Απόφασης και
γ. το αγροτεμάχιο για το οποίο αιτούνται ένταξη επιχορήγησης, να έχει δηλωθεί ως
επιτραπέζια σταφύλια στη ΔΚΕ του έτους 2016.
Άρθρο 4
Πεδίο εφαρμογής και επιλέξιμες καλλιέργειες κατά μέτρο προληπτικής δράσης
Μέτρο 1: Στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες όλης της χώρας. Η επιλέξιμη
καλλιέργεια είναι η άμπελος, εφ’ όσον στη ΔΚΕ του 2016 δηλώνεται ως «επιτραπέζια
σταφύλια» και είναι σε παραγωγικό στάδιο (εξαιρούνται αν δηλώνονται ως «νεαρά
δένδρα»).
Μέτρο 2: Στο μέτρο υπάγονται οι Περιφερειακές Ενότητες όλης της χώρας. Η επιλέξιμη
καλλιέργεια είναι η άμπελος, εφ’ όσον στη ΔΚΕ του 2016 δηλώνεται ως «επιτραπέζια
σταφύλια» και είναι σε παραγωγικό στάδιο (εξαιρούνται αν δηλώνονται ως «νεαρά
δένδρα»).
Άρθρο 5
Ποσοστό επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης των μέτρων και για τις δυο κατηγορίες δικαιούχων ανέρχεται σε
60% του επιλέξιμου κόστους εγκατάστασης.
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Άρθρο 6
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη ανά κατηγορία δικαιούχων
Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΕΕ) 2016 και 2017.
2. ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ (Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από τη βάση
δεδομένων ΑΕΕ 2016 και 2017)
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986, ότι τα στοιχεία είναι αληθή και θα φυλάσσουν,
ασφαλίζουν, συντηρούν, διατηρούν σε πλήρη ετοιμότητα και θα τοποθετούν τα αντιχαλαζικά
δίχτυα / αντιβροχικές μεμβράνες, όπως προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση.
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986, ότι σε περίπτωση κατάρρευσης της
εγκατάστασης που φέρει το αντιχαλαζικό δίχτυ / αντιβροχική μεμβράνη, δηλώνουν
υπεύθυνα ότι δεν θα προσφύγουν κατά του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Διοικητικής ή άλλης Αρχής, αιτούμενοι
οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή ενίσχυση για φυτικό κεφάλαιο, πάγιο κεφάλαιο
(εγκατάσταση), απώλεια εισοδήματος και φυτική παραγωγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση
δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο κατά
του ΕΛ.Γ.Α.
5. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων τουλάχιστον
7ετούς διάρκειας. Αν το ετήσιο ποσό μίσθωσης είναι πάνω από 960 € (80x12 μήνες), θα
πρέπει να προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο με το παραστατικό ηλεκτρονικής
υποβολής του μισθωτηρίου συμβολαίου στη Δ.Ο.Υ. με αναφορά του συμβολαίου στο Ε3. Αν
το ποσό δεν υπερβαίνει τα 960 €, θα πρέπει να προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο, με
αναφορά στο Ε3. Τονίζεται ότι μηδενικά μισθωτήρια συμβόλαια δεν γίνονται δεκτά. Τα
παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση των αγροτεμαχίων που εμφανίζονται στην ΑΕΕ, ως
μεικτή ιδιοκτησία.
6. Ε9 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ, στις περιπτώσεις όπου το υπό ένταξη αγροτεμάχιο
εμφανίζει ιδιοκτησιακό καθεστώς επικαρπίας.
7. Ε1 και Ε3, του προς ένταξη παραγωγού.
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ εν ισχύ, στη φάση υποβολής της αίτησης και
επανυποβολή νέας με την αίτηση παραλαβής του έργου.
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986, διατήρησης της καλλιέργειας επί εξαετία και ότι
δεν έχει επιχορηγηθεί η εγκατάσταση στο παρελθόν από τον ΕΛ.Γ.Α. ή άλλο φορέα.
10. AΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ. Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού
των 20 € ανά φάκελο στον ειδικό λογαριασμό «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» (ΙΒΑΝ :GR57

0171 0170 0060 1704 0060 318 ή τραπεζικός λογαριασμός : 6017-040060-318).

Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών (με εξαίρεση το υπ’ αριθμ. 7 δικαιολογητικό)
απαιτείται επιπρόσθετα ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ με ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑ
ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Άρθρο 7
Πρόσθετοι όροι
Για τα δύο μέτρα ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις για την ένταξη των καλλιεργειών στο
πρόγραμμα:
1. Το υπό ένταξη αγροτεμάχιο να είναι δηλωμένο στη ΔΚΕ του 2016 και για τα επόμενα
6 τουλάχιστον έτη από την ολοκλήρωσή του, να δηλώνεται ως καλλιέργεια
«επιτραπέζια σταφύλια»
2. Η καλλιέργεια να είναι γραμμική και υποστυλωμένη και να έχει έκταση αθροιστικά ως
20 στρέμματα για τα φυσικά πρόσωπα και ως 150 στρέμματα για τα νομικά
πρόσωπα. Για τη συμπλήρωση της παραπάνω έκτασης μπορούν να ενταχθούν
μέχρι πέντε (5) αυτοτελή αγροτεμάχια. Επίσης με την τοποθέτηση του αντιχαλαζικού
διχτυού ή της αντιβροχικής μεμβράνης, οι πάσσαλοι πρέπει να έχουν ικανό ύψος,
ώστε να σχηματίζονται διαδοχικές στέγες, χωρίς να παρεμποδίζονται οι συνήθεις
καλλιεργητικές φροντίδες.
3. Για κάθε αγροτεμάχιο, ο παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δικαιούται να
υποβάλει αίτηση για ένα μόνο μέτρο.
4. Οι επιλέξιμες κατά μέτρο καλλιέργειες θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης και
την παραλαβή του έργου, να είναι σε καλή κατάσταση και να μη παρουσιάζουν κενά
φύτευσης σε ποσοστό πάνω από το 10% στο σύνολο της καλλιέργειας.
5. Ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός του παρόντος προγράμματος ανέρχεται στα
2.000.000 € και επιμερίζεται ως εξής: 1.500.000 € για τα φυσικά πρόσωπα και
500.000 € για τα νομικά πρόσωπα.
6. Στο επιλέξιμο κόστος περιλαμβάνονται το κόστος αγοράς και τοποθέτησης νέων
υλικών, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 9, λαμβάνοντας υπ’ όψη:
α. Στο κόστος εγκατάστασης δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.)
β. Από το καταβλητέο ποσό της επιχορήγησης παρακρατείται χαρτόσημο με
συντελεστή 3,6%.
Άρθρο 8
Πιστοποιητικά εγκαταστάσεων ενεργητικής προστασίας
Τα αντιχαλαζικά δίχτυα και οι αντιβροχικές μεμβράνες πρέπει να συνοδεύονται από
ονομαστική γραπτή εγγύηση του εργοστασίου παραγωγής τους, από την οποία προκύπτει
ότι έχουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες, που αναφέρονται στο Παράρτημα της
παρούσας Απόφασης.

Άρθρο 9
Περιγραφή και οικονομικά στοιχεία των μέτρων 1 και 2
1. Ελάχιστη και μέγιστη έκταση προστατευόμενης καλλιέργειας
Ως ελάχιστη έκταση προστατευόμενης καλλιέργειας, ορίζεται το ένα (1) στρέμμα.
Η μέγιστη έκταση της επιχορηγούμενης εγκατάστασης για:
α. τα φυσικά πρόσωπα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι (20) στρέμματα
β. τα νομικά πρόσωπα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εκατό πενήντα (150) στρέμματα.
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2. Μέγιστος αριθμός αγροτεμαχίων ανά αίτηση
Σε περίπτωση που με το ένα αγροτεμάχιο δεν συμπληρώνει την επιλέξιμη έκταση της
ανωτέρω παραγράφου, ο αιτών έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την επιχορήγηση και άλλων
τεσσάρων (4) αυτοτελών αγροτεμαχίων. Επισημαίνεται ότι τα υπό ένταξη αγροτεμάχια θα
πρέπει να είναι αυτοτελή γεωχωρικά, ανεξαρτήτως δεκατριψήφιων κωδικών ΟΣΔΕ
(απορρίπτονται αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης τοποθέτησης
προστατευτικών μέσων σε τμήμα της καλλιέργειας).
3. Επιλέξιμο κόστος εγκατάστασης ανά μέτρο
α. Μέτρο 1: Το επιλέξιμο κόστος τοποθέτησης διχτυού σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις
που δεν έχουν επιχορηγηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., ικανές να δεχτούν αντιχαλαζικό δίχτυ,
ανέρχεται μέχρι του ποσού των 500,00 € ανά στρέμμα κάλυψης και περιλαμβάνει τις
δαπάνες για προμήθεια αντιχαλαζικού διχτυού, πλαστικά κλιπς ή αυτόματες πλακέτες,
συρμάτινα γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και το σχοινί πρόσδεσης.
β. Μέτρο 2: Το επιλέξιμο κόστος τοποθέτησης αντιβροχικής μεμβράνης σε υπάρχουσες
εγκαταστάσεις που δεν έχουν επιχορηγηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., ικανές να δεχτούν
αντιβροχική μεμβράνη, ανέρχεται μέχρι του ποσού των 1.000,00 € ανά στρέμμα κάλυψης
και περιλαμβάνει τις δαπάνες για προμήθεια αντιβροχικής μεμβράνης, πλαστικά κλιπς ή
αυτόματες πλακέτες, συρμάτινα γαντζάκια, καπέλα πασσάλων και ελαστικά σχοινιά.
4. Επιχορηγούμενα τετραγωνικά μέτρα αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβροχικών
μεμβρανών
Σε κάθε ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας που εντάσσεται στο πρόγραμμα αναλογούν και
ταυτόχρονα επιχορηγούνται μέχρι 1.000 τετραγωνικά μέτρα (τμ) αντιχαλαζικό δίχτυ ή
αντιβροχική μεμβράνη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Άρθρο 10
Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα
Οι δικαιούχοι, που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση με τα
δικαιολογητικά του άρθρου 6, στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. της περιοχής, όπου
βρίσκεται το προς προστασία αγροτεμάχιο.
Το ποσόν των 20,00 € ανά φάκελο, ως τέλη εκτίμησης επιτόπιου και διοικητικού ελέγχου
επιχορήγησης (Άρθρο 6 της παρούσας Απόφασης) αφορά μόνο τους αιτούντες που θα
επιλεχθούν μετά τον διοικητικό έλεγχο και υποχρεούνται να το καταβάλουν πριν από τον
επιτόπιο έλεγχο για την ένταξή τους στο πρόγραμμα και εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από την ειδοποίησή τους.
Η καταβολή των τελών εκτίμησης θα πιστοποιείται με την απόδειξη καταβολής τους στον
ειδικό λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. (§ 10 του άρθρου 6). Σε περίπτωση ανάκλησης του
αιτήματος επιχορήγησης, αυτά δεν θα επιστρέφονται.
Αν κατά τον έλεγχο των φακέλων των αιτούντων διαπιστωθούν παραλείψεις, αποστέλλεται
από τον αρμόδιο υπάλληλο του Υποκαταστήματος σχετικό έγγραφο, όπου αναγράφονται
αναλυτικά οι ελλείψεις του φακέλου. Ο αιτών οφείλει να τα προσκομίσει σε διάστημα είκοσι
(20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν του εγγράφου, ειδάλλως
ενημερώνεται γραπτώς ή με e-mail από το Υποκατάστημα, ότι η αίτησή του για ένταξη στο
πρόγραμμα επιχορήγησης έχει απορριφθεί.
5
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Με την ολοκλήρωση της αναφερόμενης διαδικασίας από το αρμόδιο Υποκατάστημα και την
αποστολή των σχετικών φακέλων των δικαιούχων στη Δ/νση Μελετών και Εφαρμογών,
διενεργείται συνολικός έλεγχος των αιτήσεων από τη Διεύθυνση. Στην περίπτωση που το
συνολικό επιλέξιμο ποσό επιχορήγησης των υποβληθεισών αιτήσεων υπερβαίνει κατά
κατηγορία δικαιούχων το προϋπολογιζόμενο ποσό του άρθρου 7, θα ισχύσουν τα ακόλουθα
κριτήρια επιλογής ανά κατηγορία:
α. για φυσικά πρόσωπα η επιλογή θα γίνει με βάση το Ε1 και το Ε3 (απαραίτητα
δικαιολογητικά κατά την υποβολή της αίτησης) της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης
εισοδήματος (φορολογικό έτος 2015):
- Προηγούνται οι παραγωγοί που έχουν αποκλειστικά γεωργικό εισόδημα. Στην
περίπτωση που οι παραγωγοί αυτοί υπερκαλύψουν το συνολικό επιλέξιμο ποσό
επιχορήγησης, προηγούνται οι παραγωγοί με τα μικρότερα ατομικά εισοδήματα.
- Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το συνολικό επιλέξιμο ποσό επιχορήγησης
(1.500.000 €) από τους παραπάνω, έπεται ο παραγωγός με την καλύτερη σχέση
ατομικού γεωργικού εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένων των επιδοτήσεων)
προς το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα.
- Στην περίπτωση που διαμορφώνεται από την ανωτέρω παράγραφο ίδια σχέση,
προηγείται ο παραγωγός με το μικρότερο ατομικό αθροιστικά εισόδημα.
β. για νομικά πρόσωπα η επιλογή θα γίνει ως ακολούθως:
- Στην περίπτωση που οι αιτούντες υπερκαλύψουν το συνολικό επιλέξιμο ποσό
επιχορήγησης (500.000 €) ο πίνακας των εντασσόμενων αγροτεμαχίων θα
συμπληρώνεται με την ένταξη ενός αγροτεμαχίου ανά αιτούντα, ξεκινώντας από
τα μεγαλύτερα και μέχρι την συμπλήρωση του προβλεπόμενου ποσού
επιχορήγησης.
Μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων θα δημιουργηθεί Πίνακας ανά υποκατηγορία
κατάταξης δικαιούχων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιτόπιος έλεγχος των επιλέξιμων
αγροτεμαχίων σύμφωνα με τους αναφερόμενους πίνακες κατάταξης, από τους αρμόδιους
υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α. για έλεγχο των πρόσθετων όρων 2 και 4 του άρθρου 7 της
παρούσας Απόφασης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α., για την έγκριση ένταξης στο πρόγραμμα από το
Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο του αγροτεμαχίου, ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει
να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο, αναλυτικά, σχετικά με την παρούσα Απόφαση.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση Απόφασης έγκρισης δικαιούχων ένταξης στο
πρόγραμμα από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. Μετά την έκδοση της Απόφασης κοινοποιείται σχετικό
ενημερωτικό έγγραφο σε κάθε δικαιούχο για την ένταξή του στο πρόγραμμα.
Άρθρο 11
Διαδικασία παραλαβής του έργου τοποθέτησης του μέσου προστασίας
(αντιχαλαζικού διχτυού ή αντιβροχικής μεμβράνης) και καταβολής της επιχορήγησης
1. Απαραίτητα παραστατικά: Ο δικαιούχος επιχορήγησης με την ολοκλήρωση του έργου,
οφείλει να ενημερώσει με αίτησή του το αρμόδιο Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. για την
τοποθέτηση των μέσων ενεργητικής προστασίας, προκειμένου οι αρμόδιοι υπάλληλοι
παραλαβής του ΕΛ.Γ.Α. να προβούν στην παραλαβή του έργου. Η υποβληθείσα αίτηση
συνοδεύεται με τα παρακάτω παραστατικά. τα οποία και αναγράφονται στην αίτηση
παραλαβής του έργου.
α. Εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς, με αναλυτική περιγραφή των επιλέξιμων υλικών. Τα
τιμολόγια αγοράς θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία όχι προγενέστερη των δυο
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα και μέχρι την
ημερομηνία παραλαβής του έργου
β. Πρόσφατη φορολογική ενημερότητα
γ. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας του δικαιούχου
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δ. Τα προβλεπόμενα κατά μέτρο πιστοποιητικά των μέσων προστασίας του άρθρου 8 της
παρούσας Απόφασης
2. Επιτόπιος έλεγχος – παραλαβή εγκαταστάσεων: Με την προσκόμιση των ανωτέρω
παραστατικών από τον δικαιούχο, ανάλογα με το ύψος της αιτούμενης επιχορήγησης για
κάθε αυτοτελές αγροτεμάχιο, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
Παραλαβή τοποθέτησης προστατευτικού μέσου με αιτούμενο ποσό επιχορήγησης
έως το ύψος των 12.000 € ανά αγροτεμάχιο.
Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εφαρμογών και
Επικοινωνίας ή υπάλληλος του αρμόδιου Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. κατόπιν εντολής του
Προϊσταμένου του Υποκαταστήματος.
Παραλαβή τοποθέτησης προστατευτικού μέσου με αιτούμενο ποσό επιχορήγησης
άνω των 12.000 € ανά αγροτεμάχιο.
Αρμόδια για την παραλαβή είναι η Ομάδα Παραλαβής του αρμοδίου Υποκαταστήματος
ΕΛ.Γ.Α. Η ομάδα παραλαβής, που αποτελείται από τρία μέλη, ορίζεται με απόφαση του
Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α.
Για την παραλαβή συντάσσεται Βεβαίωση παραλαβής και επιχορήγησης που υπογράφεται
από τους αρμόδιους σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα. Στη Βεβαίωση παραλαβής
καθορίζεται και το ύψος της καταβαλλόμενης επιχορήγησης βάσει των προσκομισθέντων
παραστατικών.
Η καταβολή επιχορήγησης για τοποθέτηση προστατευτικών μέσων (αντιχαλαζικού διχτυού ή
αντιβροχικής μεμβράνης) εφ’ όσον το αίτημα παραλαβής δεν συμπίπτει χρονικά με την
περίοδο υποχρέωσης τοποθέτησης του προστατευτικού μέσου, γίνεται βάσει παραστατικών
(τιμολόγια) και ο επιτόπιος έλεγχος παραλαβής γίνεται σε επιλεγμένο χρόνο με υποχρέωση
τοποθέτησης του προστατευτικού μέσου κατά την πρώτη καλλιεργητική περίοδο μετά την
καταβολή της επιχορήγησης. Σημειώνεται, ότι το μέγιστο ύψος επιχορήγησης που δύναται
να καταβληθεί σε διακαιούχο, βάσει παραστατικών (χωρίς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου
παραλαβής) ανέρχεται στο ύψος των 25.000 €.
Στην περίπτωση, που η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται βάσει παραστατικών,
συντάσσεται Βεβαίωση Διοικητικού ελέγχου και επιχορήγησης, στην οποία καθορίζεται
το ύψος της καταβαλλόμενης επιχορήγησης και υπογράφεται αρμοδίως. Στη συνέχεια, κατά
την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου, συντάσσεται Βεβαίωση Παραλαβής, στην οποία
θα αναφέρεται ότι το προστατευτικό μέσον (αντιχαλαζικό δίχτυ ή αντιβροχική μεμβράνη) έχει
τοποθετηθεί και είναι λειτουργικό. Στην περίπτωση που το ποσό επιχορήγησης δεν έχει
καταβληθεί εξ ολοκλήρου (ποσό επιχορήγησης άνω των 25.000€) στη Βεβαίωση
Παραλαβής θα αναγράφεται και το υπολειπόμενο ποσό επιχορήγησης).
Σε περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη υλοποίηση της πράξης, το
ποσό επιχορήγησης θα αναζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις του παραγωγού καθώς και η εξαίρεση αποζημίωσης για το
αγροτεμάχιο στο οποίο έχει τοποθετήσει προστατευτικό μέσο και έχει επιχορηγηθεί, ισχύουν
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραλαβής του έργου προς το αρμόδιο
Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α.
Η παραλαβή των συστημάτων ενεργητικής προστασίας, που τυγχάνουν επιχορήγησης, θα
πραγματοποιείται μέχρι την παρέλευση 15 μηνών από τη σχετική απόφαση ένταξης των
δικαιούχων στο πρόγραμμα από το ΔΣ του ΕΛ.Γ.Α.
3.

Διευκολύνσεις στον τρόπο καταβολής της επιχορήγησης:

α. Ο ΕΛ.Γ.Α δύναται να χορηγεί προκαταβολή που αντιστοιχεί μέχρι και στο 50% της
επιχορήγησης, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας ισόποσης αξίας.
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β. Η καταβολή της επιχορήγησης που προβλέπεται με την παρούσα απόφαση του Δ.Σ. του
ΕΛ.Γ.Α, θα γίνεται στους ίδιους τους δικαιούχους ή στην Τράπεζα, σε περίπτωση που η
επιχορήγηση του ΕΛ.Γ.Α. έχει εκχωρηθεί από τους ενδιαφερόμενους στην Τράπεζα, με
πράξη εκχώρησης, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά στον ΕΛ.Γ.Α. με δικαστικό κλητήρα.
4. Καταβολή επιχορήγησης – Ένσταση από δικαιούχο επί του ύψους του
καταβαλλόμενου ποσού. Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται με πίστωση του
τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.
Στον δικαιούχο κοινοποιείται Βεβαίωση Διοικητικού ελέγχου και επιχορήγησης ή Βεβαίωση
Παραλαβής, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, όπου αναγράφεται το
ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης ανά αγροτεμάχιο. Στον κριθέντα μη επιχορηγούμενο
κοινοποιείται η βεβαίωση απόρριψης της παραλαβής και μη καταβολής επιχορήγησης.
Σε περίπτωση διαφωνίας του επί της βεβαίωσης παραλαβής, ο αιτών έχει δικαίωμα
υποβολής ένστασης στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α., σε διάστημα 20 ημερών από
την παραλαβή του σχετικού διαβιβαστικού. Τα τέλη εξέτασης της ένστασης είναι 20 €. Η
υποβαλλόμενη ένσταση εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, όπως αυτή θα ορίζεται με
απόφαση του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. Το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής θα είναι οριστικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις δικαιούχων επιχορήγησης
Με την καταβολή της επιχορήγησης από το πρόγραμμα ο δικαιούχος αναλαμβάνει τις
κάτωθι υποχρεώσεις:
1. Συντήρηση και διατήρηση των μέσων ενεργητικής προστασίας σε επιχειρησιακή
ετοιμότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2342/95, οι επιχορηγούμενοι, υποχρεούνται να
τα φυλάσσουν, ασφαλίζουν, συντηρούν, διατηρούν σε πλήρη ετοιμότητα και να τα θέτουν σε
λειτουργία, όταν αυτό είναι αναγκαίο, στα πλαίσια του σκοπού για τον οποίο αποκτήθηκαν.
Στις εγκαταστάσεις του μέτρου 1 οι επιχορηγούμενοι φέρουν ακέραια την ευθύνη για την
προστασία των καλλιεργειών από τα πρώτα ευαίσθητα βλαστικά στάδια καθώς και για την
προστασία των εγκαταστάσεων από φυσικά φαινόμενα κατά την περίοδο ληθάργου των
καλλιεργειών.
Στις εγκαταστάσεις του μέτρου 2 οι επιχορηγούμενοι φέρουν ακέραια την ευθύνη για την
προστασία των καλλιεργειών στα τελικά στάδια καρποφορίας, που είναι απαραίτητη η
τοποθέτηση της αντιβροχικής μεμβράνης, καθώς και για την προστασία των εγκαταστάσεων
από φυσικά φαινόμενα κατά την περίοδο ληθάργου των καλλιεργειών.
2. Διάρκεια υποχρέωσης τοποθέτησης των προστατευτικών μέσων
Η διάρκεια υποχρέωσης τοποθέτησης των προστατευτικών μέσων, ισχύει για χρονικό
διάστημα έξι (6) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραλαβής.
3. Διάρκεια υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ)
Στο διάστημα που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι επιχορηγηθέντες
υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε έτος ΔΚΕ με περιγραφόμενη καλλιέργεια «επιτραπέζια
σταφύλια» στα αγροτεμάχια, όπου έχουν τοποθετηθεί τα μέσα ενεργητικής προστασίας και
να εξοφλούν τις ανάλογες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.
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4. Χρονικό διάστημα εξαίρεσης καταβολής αποζημιώσεων
Στο διάστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι υπαχθέντες
στα μέτρα 1 και 2 εμπίπτουν στην εξαίρεση καταβολής αποζημιώσεων του Οργανισμού για
τα αντίστοιχα ζημιογόνα αίτια (χαλάζι, άκαιρες και υπερβολικές βροχοπτώσεις).
5. Κυριότητα των προστατευτικών μέσων Ενεργητικής Προστασίας
Επιτρέπεται η μεταβίβαση της κυριότητας των προστατευτικών μέσων μόνο σε περίπτωση
αλλαγής της ιδιοκτησίας, λόγω πώλησης, μίσθωσης, θανάτου, δωρεάς ή κληρονομιάς του
αγροτεμαχίου, στο οποίο είναι τοποθετημένα. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης, από τις
ανωτέρω, οι υποχρεώσεις των επιχορηγηθέντων έναντι του Οργανισμού (υπόλοιπο χρονικό
διάστημα διατήρησης του μέσου και της καλλιέργειας και υποβολής ΔΚΕ) μεταβιβάζονται
στο νέο κάτοχο ή ιδιοκτήτη και ο ΕΛ.Γ.Α. θα πρέπει να ενημερώνεται για τη μεταβίβαση.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις στο συμβολαιογραφικό έγγραφο εμπεριέχεται ρητή
αναφορά για τη μεταβίβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων στον νέο κάτοχο ή ιδιοκτήτη.
Επιπρόσθετα και για τις περιπτώσεις που δεν είναι αποδεδειγμένα εφικτή η μεταβίβαση των
προστατευτικών μέσων (άρνηση νέου ιδιοκτήτη, καταστροφή της καλλιέργειας κ.α.), ο
επιχορηγηθείς δύναται να τοποθετήσει το μέσο προστασίας σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια
καλλιέργεια (επιτραπέζια σταφύλια), ενημερώνοντας αρμοδίως τον ΕΛ.Γ.Α. Σε περίπτωση
μη δυνατότητας της ανωτέρω εναλλακτικής λύσης το αναλογούν ποσό επιχορήγησης θα
πρέπει να επιστραφεί, ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
6. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι προκειμένου να τύχουν των
εγκριθεισών επιχορηγήσεων, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση προς το αντίστοιχο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α.
Ληξιαρχική Πράξη θανάτου
Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (από τον Δήμο)
Πιστοποιητικό από Πρωτοδικείο περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης, μη αποποίησης
και μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος
Φωτοτυπία Διαθήκης
Φωτοτυπία Αποδοχή κληρονομιάς
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός κληρονόμων οι λοιποί
συγκληρονόμοι θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις με θεωρημένο
το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με τις οποίες θα παρέχουν σε έναν εκ των
κληρονόμων το δικαίωμα είσπραξης της οικονομικής επιχορήγησης από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα
Υπεύθυνη Δήλωση του κληρονόμου για την ανάληψη των μακροχρόνιων
υποχρεώσεών του, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Φωτοτυπία αριθμού λογαριασμού Τράπεζας, Α.Φ.Μ. και Δελτίου Αστυνομικής
ταυτότητας κληρονόμου.
7. Σε περίπτωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των αγροτεμαχίων που έχουν
τοποθετηθεί τα προστατευτικά μέσα, από φορέα υλοποίησης έργου δημοσίου
συμφέροντος,
ο ΕΛ.Γ.Α. δύναται να διεκδικεί, από τους δικαιούχους καταβολής
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, αποζημίωση μέχρι του ποσού της αρχικής επιχορήγησης
αφαιρουμένων των αποσβέσεων. Εναλλακτικά, ο επιχορηγηθείς δύναται να τοποθετήσει το
μέσο προστασίας σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια καλλιέργεια (επιτραπέζια σταφύλια),
ενημερώνοντας αρμοδίως τον ΕΛ.Γ.Α.
8. Τοποθέτηση πινακίδας με τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α.
Σε εμφανές σημείο του αγροτεμαχίου, θα πρέπει να τοποθετείται μεταλλική πινακίδα
(διαστάσεων 50x70 cm τουλάχιστον), στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία του ΕΛ.Γ.Α.,
το έτος παραλαβής του έργου, καθώς και το μέτρο επιχορήγησης με τις γεωγραφικές
συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87) x και y, που θα ληφθούν από εσωτερικό σημείο του αγροτεμαχίου.
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9. Έλεγχοι: Οι επιχορηγηθέντες από τον ΕΛ.Γ.Α., για προστατευτικά μέσα Ενεργητικής
Προστασίας, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τη διενέργεια ελέγχων από εκπροσώπους του
ΕΛ.Γ.Α., προς διαπίστωση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, όπως
προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση.
10. Σε περίπτωση οφειλής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προς τον ΕΛ.Γ.Α, από
τον αιτούμενο ένταξη ή τον δικαιούχο στο πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων ενεργητικής
προστασίας, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα ή να του καταβληθεί επιχορήγηση,
θα πρέπει ή να εξοφλήσει το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ή να αιτηθεί ρύθμισης αυτού,
εφόσον αυτό υπερβαίνει τα 1.000 €, βάσει των ακολούθων προβλεπόμενων:
 για ποσά από 1.001 € - 5.000 €, σε δυο εξαμηνιαίες δόσεις
 για ποσά άνω των 5.001 €, σε τέσσερις εξαμηνιαίες δόσεις
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας στο πρόσωπο του υπόχρεου ή της οικογένειάς του, να
δίνεται η δυνατότητα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της έγκρισης ευνοϊκότερης
ρύθμισης από την προαναφερόμενη.
Σημειώνεται, ότι σε περίπτωση που δύο συνεχόμενες δόσεις δεν πληρωθούν, τότε θα
ακολουθείται η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους καθώς και της καταβληθείσας
επιχορήγησης στη Δ.Ο.Υ του υπόχρεου.
Άρθρο 13
Κυρώσεις επί των δικαιούχων επιχορήγησης για αθέτηση των υποχρεώσεών τους
Στις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις ο ΕΛ.Γ.Α. κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 παρ.
2,3 και 4 και 15 παρ. 4 του Ν. 3877/2010, διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις
κοινοποιώντας το σύνολο της επιχορήγησης που καταβλήθηκε προς είσπραξη, ως
αχρεωστήτως καταβληθείσα επιχορήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 2362/1995 ή
την οριστική απένταξη από μελλοντικά αιτήματα ένταξης σε μέτρα Ενεργητικής Προστασίας.
1. Ψευδή στοιχεία φακέλου: Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι στοιχεία του φακέλου είναι
ψευδή από δόλο του αιτούντος, με στόχο την παραπλάνηση του Οργανισμού
2. Μη τήρηση οποιασδήποτε από τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του
επιχορηγούμενου, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα Απόφαση.
3. Στην περίπτωση μεταβολής χρήσης του προστατευτικού μέσου
4. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη τοποθέτησης του προστατευτικού μέσου.
Άρθρο 14
Ο ΕΛ.Γ.Α. δεν φέρει αστική ή ποινική ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος στους
χώρους που είναι εγκατεστημένα τα μέσα ενεργητικής προστασίας.
Άρθρο 15
Η παρούσα ισχύει από την έγκρισή της από το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. και δικαίωμα υποβολής
αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα έχουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 3 Ιουλίου 2017.
II.

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να επικυρώσει τα πρακτικά για την Απόφαση αυτή.

Η Γραμματέας του ΔΣ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.

Χαρακτηριστικά - Ιδιότητες

1.1











1.2

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΩΝ ΔΙΧΤΥΩΝ

Να είναι καινούργια, χωρίς ελαττώματα και φθορές.
Κατά τον σχηματισμό της ίνας πρέπει να έχει προστεθεί σταθεροποιητής, ώστε να
αποκτήσει μεγάλη αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην
υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, που αποτελεί την κύρια αιτία της πρόωρης
καταστροφής των πολυμερών υλικών.
Να φέρουν ενισχυμένες «ούγιες» κατά μήκος των πλευρών τους και στο μέσον.
Να παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στις χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες (από -15°C
έως +50°C), στις χημικές αντιδράσεις με τα φυτοφάρμακα, λιπάσματα και άλλες
συναφείς ουσίες που χρησιμοποιούνται στον αγρό.
Να έχουν μεγάλη αντοχή, στις εξωτερικές πιέσεις και φορτία (χαλάζι, χιόνι, άνεμος
κλπ.)
Να έχουν μικρό ειδικό βάρος. Η μηχανική τους αντοχή, να είναι κατ’ ελάχιστο 5000
Νm-2.
Να έχουν οπή (μάτι) με διάσταση από 3 x 8 mm ή 4 x 7 mm ή και 5 x 5 mm,
(αποδεκτό εμβαδό οπής 20-30 mm2 ) πλεκτή με ή χωρίς κόμπους, έτσι που να μη
μπορεί να διαπεραστεί από το χαλαζόκοκκο.
Να έχουν διάρκεια ζωής για έξι (6) τουλάχιστον καλλιεργητικές περιόδους.
Να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του εργοστασίου παραγωγής τους, στο
οποίο θα αναφέρονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τουλάχιστον τα παραπάνω χαρακτηριστικά
και ιδιότητες. Επιπρόσθετα, στη γραπτή εγγύηση θα αναφέρεται το όνομα του
παραγωγού και επιπλέον θα δηλώνεται ο χρόνος αντοχής (ζωής) του διχτυού.
Χρώμα

Η επιλογή του χρώματος του αντιχαλαζικού διχτυού γίνεται με ευθύνη του παραγωγού.
Τα επιδοτούμενα αντιχαλαζικά δίχτυα μπορούν να έχουν τους κάτωθι χρωματισμούς:
1.2.1 Λευκό
Συνιστάται στην κάλυψη της καλλιέργειας της αμπέλου. Η συνήθης διάρκεια ζωής του είναι
οκτώ (8) χρόνια περίπου. Επιτρέπει τη σχετικά ελεύθερη διείσδυση του φωτός. Έχει
αποδειχθεί ότι εξασφαλίζει πρωιμότητα και καλύτερο χρωματισμό των καρπών.
1.2.2 Crystal (διάφανο)
Συνιστάται στην κάλυψη αμπέλου και πυρηνοκάρπων. Η συνήθης διάρκεια ζωής του είναι
οκτώ (8) χρόνια. Επιτρέπει την ελεύθερη διείσδυση του φωτός και δεν εμποδίζει σημαντικά
τη διατήρηση σταθερών συνθηκών φωτισμού στην καλλιέργεια. Σε πολλές περιπτώσεις
παρέχει πρωιμότητα περίπου δέκα (10) ημερών.
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2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ


Να χαρακτηρίζεται από καλή διαπερατότητα φωτός και από υψηλή μηχανική αντοχή.



Να έχει υποστεί την προσθήκη σταθεροποιητών κατά τον σχηματισμό της, ώστε να
αποκτήσει μεγάλη αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στην
υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, που αποτελεί την κύρια αιτία της πρόωρης καταστροφής
των πλαστικών.



Η διάρκεια ζωής τους, υπό κανονικές συνθήκες συντήρησης, να μην είναι μικρότερη των
6 ετών (συνεχών περιόδων χρήσης).



Να φέρουν ενισχυμένες «ούγιες» κατά μήκος των πλευρών τους και στο μέσον, με
ενισχυμένες οπές στις πλευρικές ενισχύσεις, έτσι ώστε να αποφεύγεται το σκίσιμό τους
κατά την έλξη (τέντωμα).



Να συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση του εργοστασίου παραγωγής τους, στο οποίο θα
αναφέρονται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τουλάχιστον τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ιδιότητες.
Επιπρόσθετα, στη γραπτή εγγύηση θα αναφέρεται το όνομα του παραγωγού και
επιπλέον θα δηλώνεται ο χρόνος αντοχής (ζωής) της αντιβροχικής μεμβράνης.
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ΠΡΟΣ: Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α. …………………………………………….
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΟ ΔΙΧΤΥ Ή ΑΝΤΙΒΡΟΧΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΣΕ ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛ.Γ.Α. ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………………………………………………………………………………………
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………………………………………………. ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: …………………
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………………....
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ………………………………………. ΔΗΜΟΣ: ……………………………………..
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………….
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:……………………………………………………….. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………..
ΑΦΜ : ..………………………………………………………………………………………………………………
Παρακαλώ να εγκρίνετε την αίτησή μου για την επιχορήγηση τοποθέτησης ……………………………… στα
παρακάτω αγροτεμάχια:
Τοποθεσία………………………………………………………………………………………………….
Τοπική Ενότητα…………………………………………………………………………………………….
Δημοτική Ενότητα……………………………… …………………………………………………………
Περιφερειακή Ενότητα……………………………………………………………………………………
Έκταση αγροτεμαχίου……………………………………………………………………………………...
Αριθμός αγροτεμαχίου ΑΕΕ 2016, 2017 ………………………………………………………………………..
Χαρτογραφικό Υπόβαθρο αγροτεμαχίου ΑΕΕ 2016,2017 .. ………………………………………………..
Ποικιλία καλλιέργειας αμπέλου …………………………………………………………………………
Ηλικία καλλιέργειας………………………………………………………………………………………
Μόνο αντιχαλαζικό δίχτυ
Μόνο αντιβροχική μεμβράνη

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη ανά κατηγορία δικαιούχων
Α) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΕΕ) 2016 και 2017.
2. ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ (Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από τη βάση
δεδομένων ΑΕΕ 2016 και 2017)
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986, ότι τα στοιχεία είναι αληθή και θα φυλάσσουν,
ασφαλίζουν, συντηρούν, διατηρούν σε πλήρη ετοιμότητα και θα τοποθετούν τα αντιχαλαζικά
δίχτυα / αντιβροχικές μεμβράνες, όπως προβλέπεται από την παρούσα Απόφαση.
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4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986, ότι σε περίπτωση κατάρρευσης της
εγκατάστασης που φέρει το αντιχαλαζικό δίχτυ / αντιβροχική μεμβράνη, δηλώνουν
υπεύθυνα ότι δεν θα προσφύγουν κατά του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων, ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου ή Διοικητικής ή άλλης Αρχής, αιτούμενοι
οποιουδήποτε είδους αποζημίωση ή ενίσχυση για φυτικό κεφάλαιο, πάγιο κεφάλαιο
(εγκατάσταση), απώλεια εισοδήματος και φυτική παραγωγή. Σε κάθε άλλη περίπτωση
δηλώνουν ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε ένδικο βοήθημα ή μέσο κατά
του ΕΛ.Γ.Α.
5. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων τουλάχιστον
7ετούς διάρκειας. Αν το ετήσιο ποσό μίσθωσης είναι πάνω από 960€ (80x12 μήνες), θα
πρέπει να προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο με το παραστατικό ηλεκτρονικής
υποβολής του μισθωτηρίου συμβολαίου στη Δ.Ο.Υ. με αναφορά του συμβολαίου στο Ε3. Αν
το ποσό δεν υπερβαίνει τα 960 €, θα πρέπει να προσκομίζεται το μισθωτήριο συμβόλαιο, με
αναφορά στο Ε3. Τονίζεται ότι μηδενικά μισθωτήρια συμβόλαια δεν γίνονται δεκτά. Τα
παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση των αγροτεμαχίων που εμφανίζονται στην ΑΕΕ, ως
μεικτή ιδιοκτησία.
6. Ε9 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΩΤΗ, στις περιπτώσεις όπου το υπό ένταξη αγροτεμάχιο
εμφανίζει ιδιοκτησιακό καθεστώς επικαρπίας.
7. Ε1 και Ε3, του προς ένταξη παραγωγού.
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ εν ισχύ, στη φάση υποβολής της αίτησης και
επανυποβολή νέας με την αίτηση παραλαβής του έργου.
9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/1986, διατήρησης της καλλιέργειας επί 6ετία και μη
επιχορήγησης της εγκατάστασης στο παρελθόν από τον ΕΛ.Γ.Α.
10. AΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ. Αποδεικτικό κατάθεσης του ποσού
των 20,00 € ανά φάκελο στον ειδικό λογαριασμό «ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

(ΙΒΑΝ:GR57 0171 0170 0060 1704 0060 318 ή τραπεζικός λογαριασμός: 6017040060-318).
Β) ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών (με εξαίρεση το υπ’ αριθμ. 7 δικαιολογητικό)
απαιτείται επιπρόσθετα ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ με ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ.

Ο-Η Αιτ….
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