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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
 

 
Έχει κατατεθεί προς έγκριση στην Ε.Ε. πρόγραµµα κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων 

για ζηµιές που προξενήθηκαν σε γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, από θεοµηνίες 

(πληµµύρες, κατολισθήσεις) και δυσµενείς καιρικές συνθήκες (ανεµοθύελλα, 

υπερβολική βροχόπτωση, χαλάζι, παγετό, χιονοπτώσεις), κατά τη χρονική περίοδο 

Ιανουάριος 2006 -∆εκέµβριος 2006. 

 

Ο ΕΛ.Γ.Α. µε την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν 

αιτήσεις, από 11/08/2008 έως και 11/09/08, για το σύνολο των 

γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων τους που ζηµιώθηκαν, εκτός των τοµέων της 

αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας. 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

• Κάθε κάτοχος γεωργοκτηνοτροφικής εκµετάλλευσης υποβάλει, ο ίδιος ή µε τρίτο 

πρόσωπο, ΜΙΑ αίτηση (φάκελος µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά 

καθορίζονται αναλυτικότερα παρακάτω), στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα που βρίσκεται η 

ζηµειωθείσα γεωργοκτηνοτροφική του εκµετάλλευση. Αν υπάρχουν ζηµιωθείσες 

δραστηριότητες,  από τα προαναφερόµενα ζηµιογόνα αίτια, του ιδίου παραγωγού, και 

σε άλλο ∆ήµο ή Κοινότητα της χώρας, πρέπει να υποβληθεί και άλλη (νέα) αίτηση 

(στο ∆ήµο ή στην Κοινότητα που ανήκουν), χωρίς την κατάθεση πλήρους φακέλου, 

µε την προϋπόθεση ότι θα επισηµαίνεται ο ∆ήµος ή η Κοινότητα στην οποία 

υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος.  

 

• Η αίτηση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο αναλόγως του είδους της ζηµιάς: 

 Έντυπο Α για Φυτική Παραγωγή και Φυτικό Κεφάλαιο 

 Έντυπο Β για Ζωική Παραγωγή και Ζωικό Κεφάλαιο 

 Έντυπο Γ για Πάγιο Κεφάλαιο, Εξοπλισµό και  

 Έντυπο ∆ για Αποθηκευµένα Προϊόντα.  
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Στην αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται: 

 το ονοµατεπώνυµο του ενδιαφεροµένου 

 οι αριθµοί: φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.), δελτίου ταυτότητας (Α.∆.Τ.),  

 ο αριθµός λογαριασµού τραπέζης (ΑΤΕ) 

 η διεύθυνση κατοικίας  

 το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) 

 τα στοιχεία της εκµετάλλευσης (σύµφωνα µε το έντυπο) 

 

• Με την υποβολή της  αίτησης θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα 

φαίνεται ευκρινώς ο αριθµός λογαριασµού 

3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ, όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα 

και η σχετική θεώρηση. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόµα εκδοθεί βιβλιάριο θα 

προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση του ΟΓΑ.   

4. Φωτοαντίγραφα των φορολογικών εντύπων Ε1 οικονοµικών ετών 2006 & 2007 

και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σηµειωµάτων  

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής δήλωσης 

φορολογίας εισοδήµατος για τα οικονοµικά έτη 2006 και 2007, πρέπει να προσκοµίσει 

σχετικά παραστατικά (υπεύθυνη δήλωση) µε σφραγίδα από την αρµόδια ∆ΟΥ, ότι  

«παρελήφθη όµοιο» 

5. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε9 2005 και τυχόν τροποποιητικών του ή 

φωτοαντίγραφο της Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2006 (Α.Ε.Ε.) ή φωτοαντίγραφα 

των σχετικών νόµιµων τίτλων κυριότητας, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 

του αστικού κώδικα  

6. Σε περίπτωση µισθωµένης εκµετάλλευσης ή αγροληψίας η κατοχή θα αποδεικνύεται: 

είτε  από την προσκόµιση πρωτότυπων  ή (αρµοδίως) θεωρηµένων ιδιωτικών 

συµφωνητικών βεβαίας χρονολογίας, οπωσδήποτε µε ηµεροµηνία µίσθωσης 

προγενέστερης της ζηµιάς 

είτε    από το έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, εφόσον δηλώνεται το ποσό 

του καταβληθέντος ενοικίου και το οποίο αναλύεται σε συνηµµένη κατάσταση όπου 

αναγράφονται τα µισθωµένα αγροτεµάχια, το αντίστοιχο µίσθωµα, το 

ονοµατεπώνυµο του ιδιοκτήτη και ο αριθµός του φορολογικού του µητρώου  
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είτε   µε ένορκη βεβαίωση  των συµβαλλοµένων (µισθωτή και εκµισθωτή) ενώπιον 

Συµβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη ότι η µίσθωση έχει καταρτισθεί, πριν την επέλευση 

του ζηµιογόνου γεγονότος,  προφορικά 

είτε   µε πληρεξούσιο, προγενέστερο της ζηµιάς 

είτε µε χρησιδάνειο, µόνο µεταξύ συζύγων και γονέων- τέκνων, βεβαίας χρονολογίας και  

οπωσδήποτε προγενέστερης της ζηµιάς (σε περίπτωση προσκόµισης χρησιδανείου θα 

προσκοµίζονται και οι σχετικοί νόµιµοι τίτλοι κυριότητας).   

7. Ειδικά για τους αµπελοκαλλιεργητές βεβαίωση από την αρµόδια ∆ιεύθυνση 

Αγροτικής Ανάπτυξης για τη νοµιµότητα της εκµετάλλευσης και την τήρηση των 

κανονιστικών υποχρεώσεων 

8. Ειδικότερα για ελαιώνες απόκοµµα του µητρώου, όπου θα αναγράφεται ο κωδικός 

του χαρτογραφικού υπόβαθρου των δηλωµένων στο ελαιοκοµικό µητρώο 

αγροτεµαχίων 

9. Για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζηµιά που υπέστη η κτηνοτροφική 

τους µονάδα ή το  ζωικό τους κεφάλαιο είναι υποχρεωτική η προσκόµιση 

αντιγράφου του µητρώου εκµετάλλευσης 

10. Για ζηµιές σε αποθηκευµένες εξ’ αγοράς ζωοτροφές θα συνυποβάλλονται τα 

παραστατικά αγοράς (τιµολόγια, δελτία αποστολής ή ότι άλλο προβλέπεται από τον 

Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων). Σηµειώνουµε ότι αγοραπωλησίες µεταξύ συζύγων και 

συγγενών 1ου και 2ου βαθµού δεν λαµβάνονται υπόψη.  

11. Όσοι παραγωγοί δεν εµπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από  τον 

ΕΛ.Γ.Α. πρέπει να προσκοµίσουν ασφαλιστήριο συµβόλαιο που να καλύπτει κύρια 

στοιχεία της εκµετάλλευσής τους κατά τη χρονική περίοδο που ζηµιώθηκε η 

εκµετάλλευση. 

 

Όλα τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται συνοδευόµενα 

από Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγµα), όπου θα δηλώνεται ότι: 

«  α. τα στοιχεία που δηλώθηκαν & τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν είναι αληθή 

(σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν. 2690/99) 

β. δεν έχω /ή έχω  υποβάλει αίτηση για χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε 

παλαιότερο πρόγραµµα ζηµιών από ακραία καιρικά φαινόµενα (σε περίπτωση που είχε    

υποβληθεί, θα αναφερθεί µε ακρίβεια το έτος ζηµιάς, το ζηµιογόνο αίτιο, το όνοµα του      

προγράµµατος  κλπ. ) 
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γ. δεν έχω ενταχθεί στο πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών (κατά τις 

διατάξεις του Καν. 1257/99), πριν την επέλευση του ζηµιογόνου γεγονότος 

δ. δεν έχω καταδικασθεί, την τελευταία πριν τη ζηµιά τριετία ή το έτος ζηµιάς, για: 

α)εξαπάτηση ∆ηµοσίου, β)υποθέσεις εµπορίας και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών, 

γ)ζωοκλοπή, δ)καταστροφή του περιβάλλοντος. 

ε. δεν έχω /ή έχω ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραµµα του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων, δεν δήλωσα ψευδή στοιχεία και δεν αθέτησα, µε υπαιτιότητά 

µου, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέλαβα. 

στ. δεν έχω καµία υποχρέωση επιστροφής χρηµάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία 

κρίθηκε ασυµβίβαστη 

ζ. αποδέχοµαι κάθε έλεγχο από τις αρµόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές 

η. γνωρίζω τους όρους και τις προϋποθέσεις, για τη συγκεκριµένη οικονοµική ενίσχυση 

καθώς και τις κυρώσεις από τη µη τήρησή τους.» 

 

Η αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα παραλαµβάνονται από τον 

Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ατελώς. Η αίτηση θα πρωτοκολλείται και θα δίνεται στον 

αιτούντα πρωτοκολληµένο αντίγραφό της. 

Οι Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ  δεν θα παραλαµβάνουν Αιτήσεις µε ελλιπή 

δικαιολογητικά.  

 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Ι. ∆ικαιούχοι οικονοµικής ενίσχυσης για: 

• Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συµπληρωµατικής ενίσχυσης 

λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου 

• Απώλεια Φυτικής  παραγωγής  

• Απώλεια αποθηκευµένων προϊόντων και ζωοτροφών 

• Αντικατάσταση Ζωικού κεφαλαίου 

• Αποκατάσταση ζηµιών Παγίου κεφαλαίου και εξοπλισµού 

∆ικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων δύνανται να κριθούν: 

1. Φυσικά πρόσωπα που είναι : 

α) Κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης 

β) Αρχηγοί της εκµετάλλευσης (δηλώνουν γεωργικό εισόδηµα στο έντυπο Ε1) 

γ) Γεωργοί κατά κύρια απασχόληση 

δ) Ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ 

ε) Μόνιµοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκµετάλλευσης (έως 150 χλµ.). 
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2. Φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 (α, β, δ και ε) και το 

συνολικό εξωγεωργικό ατοµικό εισόδηµά τους είναι µικρότερο από το Εισόδηµα 

Αναφοράς (15.000 €) και είναι : 

     α) Γεωργοί ΜΗ κατά κύρια απασχόληση  

     β) Μικροεισοδηµατίες  

     γ)Μικροεπαγγελµατίες (µικροκαφεπώλες, παντοπώλες, κουρείς, κλπ). 

3. Συνταξιούχοι οποιουδήποτε ταµείου που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 (α, β 

και ε) και το συνολικό εξωγεωργικό ατοµικό εισόδηµά τους είναι µικρότερο από το 

Εισόδηµα Αναφοράς (15.000 €) 

4. Φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 (α, β και ε) και το 

συνολικό εξωγεωργικό ατοµικό εισόδηµά τους δεν ξεπερνά το 1/3 του 

Εισοδήµατος  Αναφοράς (δηλ. 5.000 €) και είναι : 

α) περιστασιακοί εργάτες 

β) µερικής απασχόλησης µισθωτοί 

5. Νέοι αγρότες (κατά τις διατάξεις του Καν. 1257/99,  όπως ισχύει κάθε φορά) 

6. Νοµικά πρόσωπα (Εταιρείες µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, Οµάδες Παραγωγών, 

Α.Σ.Ο., ΕΑΣ, κλπ) για τα οποία συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω: 

α) να είναι κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης 

β) να ασκούν γεωργική δραστηριότητα, ως κύρια δραστηριότητα και τα εισοδήµατα 

που προέρχονται απ’ αυτή να είναι ίσα ή µεγαλύτερα από τυχόν άλλα εισοδήµατά 

τους 

γ) οι εταίροι ή τα µέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των µετοχών να ασκούν 

γεωργία κατά κύρια απασχόληση, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα. 

 

∆εν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι των ανωτέρω οικονοµικών ενισχύσεων, έστω και 

αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι εξής: 

1. Τα πρόσωπα τα οποία διαθέτουν συνολικό οικογενειακό εισόδηµα (γεωργικό και 

εξωγεωργικό ) µεγαλύτερο από το τριπλάσιο του Εισοδήµατος Αναφοράς (δηλ. 

µεγαλύτερο από 45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό 

Οικογενειακό Εισόδηµα είναι µεγαλύτερο του Εξωγεωργικού Οικογενειακού 

Εισοδήµατος. 

2. Οι µόνιµοι ή µε σύµβαση υπάλληλοι του ∆ηµοσίου, Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆., οι ιδιωτικοί 

υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι σπουδαστές. 

3. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα Πρόωρης Συνταξιοδότησης 

Αγροτών 
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4. Όσοι δεν έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου κράτους µέλους 

της Ε.Ε. 

ΙΙ. ∆ικαιούχοι οικονοµικής ενίσχυσης µόνο για την ανασύσταση φυτικού 

κεφαλαίου 

∆ικαιούχοι δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1. είναι κάτοχοι γεωργικής εκµετάλλευσης 

2. είναι αρχηγοί της γεωργικής τους εκµετάλλευσης (δηλώνουν γεωργικό εισόδηµα στο 

έντυπο Ε1 από τη συγκεκριµένη γεωργική δραστηριότητα ) 

3. είναι Έλληνες υπήκοοι ή άλλου κράτους – µέλους της Ε.Ε. 

4. Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδηµα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν είναι 

µεγαλύτερο από το τριπλάσιο του Εισοδήµατος Αναφοράς (δηλ. µεγαλύτερο από 

45.000 €) εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδηµα είναι 

µεγαλύτερο του Εξωγεωργικού Οικογενειακού Εισοδήµατος.  

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Σε περίπτωση που οι ζηµιωθείσες εκµεταλλεύσεις είχαν ενταχθεί σε 

προηγούµενα προγράµµατα κρατικών ενισχύσεων θα δηλωθούν µε τα ίδια 

ακριβώς στοιχεία που είχαν δηλωθεί (ίδιο ΑΦΜ, Ονοµατεπώνυµο, Α∆Τ, 

κλπ.). Στην περίπτωση που  υποβληθεί αίτηση από άλλο πρόσωπο, στην 

αίτηση θα επισηµαίνονται τα στοιχεία του δικαιούχου του προηγούµενου 

προγράµµατος. Επίσης, στην αίτηση που θα υποβάλεται, στη στήλη 

“Τοποθεσία” θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν τα ίδια Τοπωνύµια  

αγροτεµαχίων που χρησιµοποιήθηκαν και στα προηγούµενα προγράµµατα.  

 Τονίζουµε ότι εκπρόθεσµες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. 

 


