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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το  πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών 

Ενισχύσεων «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους 

εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ κατά το έτος 2012.» 

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

αιτήσεις, από Δευτέρα  7-10-2013 έως και Τρίτη  5-11-2013, για το σύνολο των 

γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν από πυρκαγιές που 

εκδηλώθηκαν το έτος 2012, και κρίθηκαν επιλέξιμες ενίσχυσης, σύμφωνα με τον 

επισυναπτόμενο πίνακα (Παράρτημα Α).  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Α.  ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 Κάθε κάτοχος γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποβάλει, ο ίδιος ή με τρίτο 

πρόσωπο, μία αίτηση (φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που υποχρεούται 

να προσκομίσει και τα οποία καθορίζονται αναλυτικότερα παρακάτω),  στο Δήμο που 

βρίσκεται η ζημιωθείσα γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση, έστω και αν έχει 

εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μίας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του ίδιου 

Δήμου. Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις, του ιδίου παραγωγού, και σε άλλο 

Δήμο της χώρας, τότε πρέπει να υποβληθεί και άλλη (νέα) αίτηση (στο Δήμο  που 

ανήκουν), χωρίς την υποβολή  πλήρους φακέλου, με την προϋπόθεση ότι θα 

επισημαίνεται ο Δήμος στον οποίο υποβλήθηκε ο πλήρης φάκελος και ότι τα 

δικαιολογητικά θα καλύπτουν το σύνολο των εκμεταλλεύσεών του σε όλους τους 

Δήμους.  

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

 Έντυπο Α για Φυτική Παραγωγή και Φυτικό Κεφάλαιο 

 Έντυπο Γ για Πάγιο Κεφάλαιο και εξοπλισμό θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων.  

 Έντυπο Δ για Αποθηκευμένα Προϊόντα και ζωοτροφές.  

Στην αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται: 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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 το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου 

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

 ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης  

 η διεύθυνση κατοικίας  

 το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό) 

 τα στοιχεία της εκμετάλλευσης (σύμφωνα με το έντυπο) 

 

Β.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Με την υποβολή της  αίτησης χορήγησης και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα  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 Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει), όπου θα διακρίνονται τα 

στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση για το έτος ζημιάς (2012). Σε περίπτωση 

που δεν έχει ακόμα εκδοθεί βιβλιάριο θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του Ο.Γ.Α.   

4. Φωτοαντίγραφο της  δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του 

οικονομικού έτους  2012 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το προηγούμενο 

της  ζημιάς έτος)  καθώς και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος.  

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος για το έτος  2012, πρέπει να προσκομίσει σχετικό 

παραστατικό (Υπεύθυνη Δήλωση), όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του. 

5. Τίτλοι κατοχής της εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα: 

Ι. Για όσες  εκμεταλλεύσεις εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του     ΕΛ.Γ.Α, 

η κατοχή αποδεικνύεται από τη  Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του έτους  

2012, όπως αυτή τηρείται στα αρχεία του ΕΛ.Γ.Α και δεν απαιτείται η προσκόμιση 

σχετικού αντίγραφου.  

ΙΙ. Για όσες εκμεταλλεύσεις δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του 

ΕΛ.Γ.Α: α) νόμιμους  τίτλους  ιδιοκτησίας -σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις      

του αστικού κώδικα, που έχουν μεταγραφεί νόμιμα- συνοδευόμενοι από πρόσφατο 

αντίγραφο μερίδας από το Υποθηκοφυλακείο, ή/και 

β) μισθωτήρια συμβόλαια, ή/και 

γ)χρησιδάνειο, μόνο μεταξύ συζύγων και γονέων –τέκνων. 

Ειδικότερα, σε  περίπτωση μισθωμένης εκμετάλλευσης ή αγροληψίας, η κατοχή θα 

αποδεικνύεται: 
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    είτε με την προσκόμιση πρωτότυπων  ή (αρμοδίως) θεωρημένων ιδιωτικών 

συμφωνητικών βεβαίας χρονολογίας, οπωσδήποτε με ημερομηνία μίσθωσης 

προγενέστερη της ζημιάς. Σε περίπτωση μισθωτηρίων διάρκειας μεγαλύτερης των 

εννέα ετών απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη συνοδευόμενη  από το αντίγραφο 

μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο. Σε περίπτωση που το ετήσιο μίσθωμα ξεπερνά τα 

1.200 € τότε το μισθωτήριο θα πρέπει να φέρει σφραγίδα κατάθεσης στην αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. 

    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  

     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. 

6. Φωτοαντίγραφο  της απόφασης ένταξης,  για τους νέους αγρότες. 

7. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας και όπου χρειάζεται 

βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής ότι 

υποβάλλουν Δήλωση εσοδείας, παραγωγής κλπ σύμφωνα με το άρθρο 2 του 

ΚΑΝ.(ΕΚ)1282/2001, για τους παραγωγούς που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που 

υπέστη  ο αμπελώνας τους. 

8. Φωτοαντίγραφο του μητρώου εκμετάλλευσης, για τους παραγωγούς που 

υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστη η κτηνοτροφική τους μονάδα.  

9. Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών, κατά περίπτωση, για τους παραγωγούς 

που υποβάλουν αίτηση για ζημιά που υπέστησαν σε πάγιο κεφάλαιο (πχ αδειών 

λειτουργίας, ίδρυσης, οικοδομική, έγκριση τύπου για τα θερμοκήπια, εγγύηση του 

κατασκευαστή κλπ). 

10.  Φωτοαντίγραφο ασφαλιστήριου συμβολαίου, για όσες γεωργοκτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις δεν εμπίπτουν στο καθεστώς υποχρεωτικής ασφάλισης από τον 

ΕΛ.Γ.Α, που να καλύπτει κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης τους κατά τη χρονική 

περίοδο που ζημιώθηκε η εκμετάλλευση. 

11. Υπεύθυνη δήλωση, για ζημιές σε αποθηκευμένα εξ’ αγοράς προϊόντα, με την 

οποία  θα συνυποβάλλονται τα παραστατικά αγοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής 

ή ότι άλλο προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων), με τις ποσότητες των 

προϊόντων, το είδος αυτών και με ημερομηνία αγοράς προγενέστερης της ζημιάς.  

Σημειώνουμε ότι αγοραπωλησίες μεταξύ συζύγων και συγγενών 1ου και 2ου βαθμού 

δεν λαμβάνονται υπόψη.  
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Γ.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Με την υποβολή της αίτησης  χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για Νομικά πρόσωπα 

θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο  του Καταστατικού  της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων  

του. 

2. Φωτοαντίγραφο του Μετοχολογίου  και των φορολογικών δηλώσεων 

οικονομικού έτους 2012 (έντυπο Ε1) των μετόχων.  

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

φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού. 

4. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης  φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας  για το 

οικονομικό έτος 2012 (έντυπο Ε3) και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό 

σημείωμα.  

5. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ή του 

ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.  

6. Φωτοαντίγραφο της άδειας  λειτουργίας και  των σχετικών  αδειών κατά 

περίπτωση. 

7. Φωτοαντίγραφο φορολογικής  και ασφαλιστικής  ενημερότητας.  

8. Φωτοαντίγραφο εγγύησης  του κατασκευαστή, για αντιστάθμιση ζημιών παγίου 

κεφαλαίου. 

9. Φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου συμβολαίου,  που να αποδεικνύει ότι κύρια 

στοιχεία της εκμετάλλευσης είναι ασφαλισμένα, εφόσον χρειάζεται.  

10. Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή δεν αποτελεί αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας ή δεν 

παρουσιάζει  ζημία το προηγούμενο του έτους ζημιάς, έτος.    

 

Δ.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά φυσικών και νομικών προσώπων  θα 

υποβάλλονται συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, 

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής (δεν ισχύει για τους τίτλους κατοχής),  

όπου θα δηλώνεται ότι : 

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

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

2. δεν έχω ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών (κατά τις 

διατάξεις του Καν. 1257/99), πριν την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος. 
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3. δεν έχω καταδικασθεί, την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος ζημιάς, ή δεν 

εκτίω φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως για: α) εξαπάτηση Δημοσίου, β) 

υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών, γ) ζωοκλοπή, δ) 

καταστροφή του περιβάλλοντος, ε) παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη 

εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων. 

4. 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. 

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

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

καθώς και τις κυρώσεις από τη μη τήρησή τους. 

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

ασυμβίβαστη. 

8. δεν έχω λάβει οικονομική ενίσχυση από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα για τις 

συγκεκριμένες ζημιές.» 

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 ΕΛ.Γ.Α δεν θα παραλαμβάνουν Αιτήσεις με ελλιπή 

δικαιολογητικά.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Οι χορηγούμενες ενισχύσεις διακρίνονται σε: 

 Ενίσχυση για ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου καθώς και συμπληρωματική ενίσχυση 

για απώλεια εισοδήματος λόγω της ανασύστασης του φυτικού κεφαλαίου. 

 Ενίσχυση για απώλεια ηρτημένης φυτικής παραγωγής του έτους ζημιάς  

 Ενίσχυση για αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού θερμοκηπίου 

και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.  

 Ενίσχυση για καταστροφή  αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και ζωοτροφών.  

Βασική προϋπόθεση για την καταβολή των ενισχύσεων είναι το επίπεδο των ζημιών, που 

οφείλονται στις πυρκαγιές, να φθάνει ένα κατώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται στο 30% 

των ομοειδών ειδών  σε επίπεδο παραγωγού.  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

Α. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που: 



Σελίδα 6 από 13 

 Έχουν δηλώσει  τη ζημιωθείσα εκμετάλλευση στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης 

Καλλιέργειας/ Εκτροφής έτους 2012 - εφόσον η  ζημιωθείσα  εκμετάλλευση 

εντάσσεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.- και έχουν  εξοφλήσει 

πλήρως  τις ασφαλιστικές  τους υποχρεώσεις προς τον ΕΛ.Γ.Α. 

 Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Ε.Ε).  

 Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία 

έχει κριθεί ασυμβίβαστη. 

 Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο 

αίτιο. 

 Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε. 

 Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) 

με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους 

κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής. 

 Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

  Γεωργοί  κατά κύρια απασχόληση, που  είναι δηλαδή  ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ 

και το γεωργικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το εξωγεωργικό τους 

εισόδημα  ή  

  Νέοι αγρότες, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, 

τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή  

 Γεωργοί μη κατά κύρια απασχόληση, καθώς επίσης οι μικροεπαγγελματίες  και 

οι μικροεισοδηματίες, που το ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα τους είναι 

μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς (15.000 €) και είναι ασφαλισμένοι στον 

ΟΓΑ  ή  

 Συνταξιούχοι  οποιουδήποτε ταμείου, που το  ατομικό εξωγεωργικό εισόδημά 

τους είναι μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς (15.000 €) ή  

  Περιστασιακοί  εργάτες, μερικής απασχόλησης μισθωτοί, άνεργοι  κλπ εφόσον 

το  ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα τους δεν ξεπερνά το 1/3 του Εεισοδήματος 

Αναφοράς (δηλ. 5.000 €). 

 Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά 

το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που 

το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού 

οικογενειακού εισοδήματος. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Ειδικότερα για τους κατόχους μαστιχοφόρων σχίνων, οι προϋποθέσεις  

των δικαιούχων ενίσχυσης αναφέρονται στο παράρτημα Β  της παρούσας Ανακοίνωσης. 
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Β. Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν νομικά πρόσωπα που: 

 Έχουν δηλώσει  τη ζημιωθείσα εκμετάλλευση στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης 

Καλλιέργειας/ Εκτροφής έτους 2012 - εφόσον η  ζημιωθείσα  εκμετάλλευση 

εντάσσεται  στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.- και έχουν  εξοφλήσει 

πλήρως  τις ασφαλιστικές  τους υποχρεώσεις προς τον ΕΛ.Γ.Α. 

 Έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργεί τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά 

αποτελέσματα. 

 Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι Έλληνες 

υπήκοοι ή υπήκοοι  άλλου κράτους -μέλους της Ε.Ε. 

 Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία 

έχει κριθεί ασυμβίβαστη. 

 Είναι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.  

 Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας και  παρουσιάζουν 

γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε.  

 Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι γεωργοί (το 

καταστατικό απαγορεύει τη μεταβίβαση μετοχών σε πρόσωπα που δεν ασκούν 

γεωργία, στο βαθμό που ανατρέπεται ο περιοριστικός όρος της πλειοψηφίας). 

 Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.  

 Έχουν  έδρα στην ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης με εξαίρεση τις γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις εντατικής μορφής. 

Γ. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μόνο για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, 

δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στις προαναφερόμενες 

περιπτώσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Έχουν δηλώσει  τη ζημιωθείσα εκμετάλλευση στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης 

Καλλιέργειας/ Εκτροφής έτους 2012 -εφόσον η  ζημιωθείσα  εκμετάλλευση 

εντάσσεται  στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.- και έχουν  εξοφλήσει 

πλήρως  τις ασφαλιστικές  τους υποχρεώσεις προς τον ΕΛ.Γ.Α. 

 Είναι Έλληνες υπήκοοι ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. 

 Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει 

κριθεί ασυμβίβαστη. 

 Είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. 

 Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε.  

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

μεγαλύτερο από το  τριπλάσιο του Εισοδήματος Αναφοράς (δηλ. μεγαλύτερο από 
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45.000 €) εκτός των περιπτώσεων που το Γεωργικό Οικογενειακό Εισόδημα είναι 

μεγαλύτερο του Εξωγεωργικού Οικογενειακού Εισοδήματος.  

Δ. Δεν δύνανται να κριθούν Δικαιούχοι Ενισχύσεων, έστω και εάν πληρούν τις 

προαναφερόμενες προϋποθέσεις: 

1. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή αθέτησαν, με 

υπαιτιότητά τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέλαβαν. 

2. Τα πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος 

ζημιάς ή που εκτίουν φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και η καταδίκη αφορά 

σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 εξαπάτηση του Δημοσίου,  

 υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών, 

 ζωοκλοπή και καταστροφή του περιβάλλοντος, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

και στο συγκεκριμένο χώρο, για τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα κρατικής 

ενίσχυσης, 

 παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων. 

3. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης 

αγροτών (κατά τις διατάξεις του Καν.1257/99) πριν την επέλευση του ζημιογόνου 

γεγονότος, με εξαίρεση τη διατηρούμενη για ιδία κατανάλωση εκμετάλλευση.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

 Οι αρχικές αιτήσεις που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά, θα 

καθίστανται έγκυρες εφόσον στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα υποβολής των 

αιτήσεων επανυποβάλλονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

 Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του 

παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης όταν συνέβη το ζημιογόνο αίτιο 

(πυρκαγιά). 

 Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. 

 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, ΑΔΤ, 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.  
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 Δεν καταβάλλονται ενισχύσεις για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο ή τη φυτική παραγωγή 

όταν: 

 ο αριθμός των κατεχόμενων κατ’ είδος δένδρων είναι μικρότερος των είκοσι και 

προκειμένου για το μαστιχοφόρο σχίνο τα δέκα, 

  Ο αριθμός των ζημιωθέντων κατ’ είδος  δένδρων είναι μικρότερος των δέκα και 

προκειμένου για το μαστιχοφόρο σχίνο τα πέντε,  

 Ο αριθμός των δένδρων κατά αυτοτελές αγροτεμάχιο είναι μικρότερος των δέκα 

και προκειμένου για τις ελιές και το μαστιχοφόρο σχίνο τα πέντε. 

 Οι δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης για ανασύσταση Φυτικού Κεφαλαίου και 

αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού θερμοκηπίων και 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, προκειμένου να τους καταβληθούν οι αντίστοιχες 

οικονομικές ενισχύσεις οφείλουν να προβούν στην ανασύσταση /αποκατάσταση των 

ζημιών τους μέχρι και ένα χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της Κ.Υ.Α του 

προγράμματος, δηλαδή μέχρι 13-9-2014 εκτός ειδικών τεκμηριωμένων 

περιπτώσεων όπου μπορεί η αποκατάσταση να συντελεσθεί εντός δύο χρόνων. Αν για 

οποιοδήποτε λόγο καθυστερήσει η οριστικοποίηση του πορίσματος εκτίμησης της 

ζημιάς, ο δικαιούχος υποχρεούται σε χρονικό διάστημα έως ενός έτους από την 

οριστικοποίηση του πορίσματος να προβεί στην αποκατάσταση των ζημιών, σε κάθε δε 

περίπτωση όχι πέραν της λήξης του χρόνου ισχύος του προγράμματος (31-12-2016), 

διαφορετικά αποκλείεται από τη χορήγηση της εγκριθείσας ενίσχυσης. 

 Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, οι κληρονόμοι προκειμένου να τύχουν των 

εγκριθεισών ενισχύσεων, υποχρεούνται να ενημερώσουν το αρμόδιο Υποκ/μα ΕΛ.Γ.Α 

έως και έξι μήνες από την ημερομηνία θανάτου ή την κοινοποίηση του πίνακα με τα 

πορίσματα εκτίμησης , προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

 Οι ενισχυθέντες παραγωγοί υποχρεούνται να διατηρήσουν το σύνολο της ενισχυθείσας 

εκμετάλλευσης για χρονικό διάστημα ανάλογο του είδους ζημιάς και συγκεκριμένα: 

 Τα καρποφόρα δένδρα, αμπέλια, ακτινίδια και μαστιχοφόρους σχίνους για μια 

συνεχή πενταετία 

 Τις πολυετείς καλλιέργειες για μία τουλάχιστον τριετία  

 Τα επισκευασθέντα ή ανακατασκευασθέντα γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα για μία 

συνεχή δεκαετία  

 Τον εξοπλισμό θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων   για μια συνεχή 

πενταετία 

     Ως αφετηρία έναρξης των χρονικών υποχρεώσεων θα θεωρείται η ημερομηνία υποβολής  

της αίτησης αποκατάστασης από το δικαιούχο παραγωγό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 

ΥΠΟΚ/ΜΑ ΕΛ.Γ.Α  ΠΕΡΙΦΕΡ. 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ  (Δ.Κ / Τ.Κ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ) 

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ) 
16-17/6/2012 

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  (ΒΑΡΝΑΒΑ) 8/7/2012 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ( ΚΕΡΑΤΕΑΣ) 19/7/2012 

ΩΡΩΠΟΥ (ΑΦΙΔΝΩΝ) 

ΑΝΑΤ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ) 
25/8/2012 

ΠΟΡΟΥ (ΠΟΡΟΥ) 

ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ (ΓΑΛΑΤΑ) 
20/8/2012 

ΝΗΣΩΝ  

ΚΥΘΗΡΩΝ (ΚΥΘΗΡΩΝ οικ.ΚΑΛΑΜΟΥ) 9/10/2012 

ΡΟΔΟΥ (ΑΠΟΛΛΩΝΑ) 30/7/2012 
ΡΟΔΟΥ 

ΡΟΔΟΥ (ΣΟΡΩΝΗΣ) 28/8/2012 

 ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΑΙΔΗΨΟΥ (ΒΟΥΤΑ)  6/7/2012 

ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ( ΑΧΛΑΔΕΡΗΣ, ΠΥΡΓΙΟΥ, ΟΡΙΟΥ, 
ΟΚΤΩΝΙΑΣ, ΠΕΤΡΙΩΝ) 24/8/2012 

 ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ) 3/9/2012 

ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ (ΟΚΤΩΝΙΑΣ) 3-4/9/2012 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ) 9/9/2012 

ΚΕΑΣ- 
ΚΥΘΝΟΥ ΚΥΘΝΟΣ (ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ, ΚΥΘΝΟΥ) 16/6/2012 

ΝΑΞΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ) 29/6/2012 

ΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΟΥ  (ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΚΟΧΥΛΟΥ, ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ) 19/8/2012 

ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  (ΑΝΤΙΣΣΗΣ) 20/10/2012 

ΑΘΗΝΑΣ 

ΧΙΟΥ 
 ΧΙΟΥ (ΠΥΡΓΙΟΥ, ΑΡΜΟΛΙΩΝ, ΒΕΣΣΗΣ, ΟΛΥΜΠΩΝ, ΕΛΑΤΑΣ, 
ΛΙΘΙΟΥ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΚΟΥΣΗ, ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ, 
ΑΥΓΩΝΥΜΩΝ, ΑΝΑΒΑΤΟΥ) 

18-25/8/2012 

ΒΕΡΟΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ( ΛΑΚΚΑΣ) 27-28/8/2012 

ΒΙΑΝΝΟΥ (ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ, ΧΟΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΩ ΒΙΑΝΝΟΥ, 
ΒΑΧΟΥ, ΜΑΡΘΑΣ) 30/7/2012 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (ΣΜΑΡΙΟΥ) 29/7/2012 

ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ (ΣΜΑΡΙΟΥ) 29/8/2012 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΓΑΛΙΦΑΣ) 19/8/2012 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ  (ΜΥΡΤΟΥ, ΜΟΥΡΝΙΩΝ, ΓΔΟΧΙΩΝ) 7/8/2012 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΣΗΤΕΙΑΣ (ΖΑΚΡΟΥ, ΜΗΤΑΤΟΥ) 30/8/2012 

ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ) 19/7/2012 

 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  (ΚΕΡΑΜΕ, ΑΚΟΥΜΙΩΝ) 28/7/2012 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΑΜΑΡΙΟΥ ( ΜΕΡΩΝΑ)                  22/7/2012 
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ΡΕΘΥΜΝΗΣ (ΚΑΡΕΣ) 30/7/212 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ (ΠΛΑΤΑΝΟΥ) 17/7/2012 
ΧΑΝΙΩΝ  

ΚΙΣΣΑΜΟΥ (ΒΑΘΗΣ, ΚΕΦΑΛΙΟΥ) 18/7/2012 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ  (ΟΥΡΑΝΟΠΟΛΗΣ) 8/8/2012 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΖΙΤΣΑΣ (ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ,  Κ. ΛΑΨΙΣΤΗΣ) 23/7/2012 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ (ΔΟΜΒΡΑΙΝΗΣ) 21/6/2012 

ΛΟΚΡΩΝ (ΜΑΡΤΙΝΟΥ) 2/7/2012 ΛΑΜΙΑΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ- ΕΛΑΤΕΙΑΣ    (ΖΕΛΙΟΥ) 11/9/2012 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ( ΜΙΚΡΟΥ ΒΟΥΝΟΥ) 9/8/2012 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ) 23/8/2012 

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΜΑΜΟΥΣΙΑΣ) 2/7/2012 

ΑΧΑΙΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ  (ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΑΡΓΥΡΑΣ,  ΚΑΤΩ 
ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΙΟΥ, ΣΕΛΛΩΝ) 18/7/2012 

ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ (ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟΥ, οικ. ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ) 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   (ΚΟΥΤΑΛΑ, ΑΣΣΟΥ) 

16-23/7/2012 

 ΒΕΛΟΥ -ΒΟΧΑΣ  (ΑΣΣΟΥ, ΑΡΧΑΙΑΣ  ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΟΥΤΑΛΑ, 
ΣΟΛΟΜΟΥ , ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΗΣ, ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ) 8-10/8/2012 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΣΟΛΟΜΟΥ, ΑΘΙΚΙΩΝ) 20/8/2012 

ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΜΕΛΙΣΣΑ, ΤΡΑΓΑΝΟΥ)       28-29/8/2012 

 ΖΑΚΥΝΘΟΥ    (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ, ΓΥΡΙΟΥ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ, 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ) 31/7/2012 

 ΖΑΚΥΝΘΟΥ  (ΑΓ.ΛΕΟΝΤΟΣ,  ΛΟΥΧΑΣ, ΚΟΙΛΙΩΜΕΝΟΥ, 
ΟΡΘΟΝΙΩΝ, ΕΞΩ ΧΩΡΑΣ) 19-23/8/2012 

ΠΑΤΡΑΣ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ) 26/7/2012 

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΚΙΩΝ) 5/6/2012 

ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ (ΠΡΟΣΥΜΝΗΣ) 17/6/2012 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ (ΤΟΛΟΥ) 23/6/2012 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΑΘΗΝΑΙΟΥ οικ. ΜΑΡΜΑΡΙΑΣ, 
ΠΑΛΑΙΟΧΟΥΝΗΣ,ΠΑΠΑΡΗ) 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  (ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΙΟΥ, ΡΟΥΤΣΙΟΥ, 
ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ, ΜΑΛΛΩΤΩΝ, ΒΟΥΤΣΑΡΑ, ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ, 
ΣΟΥΛΑΡΙΟΥ, ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΠΕΤΡΙΝΑΣ, 
ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ) 

7/8/2012 

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ (ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ) 16/6/2012 

ΑΝΑΤ.ΜΑΝΗΣ   (ΚΑΡΥΟΥΠΟΛΗΣ) 23/7/2012 

ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ   ( ΔΡΥΑΛΟΥ) 19/8/2012 

ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ (ΣΚΟΥΤΑΡΙΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ) 19/8/2012 

ΕΥΡΩΤΑ (ΣΚΑΛΑΣ) 31/8/2012 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 ΑΝΑΤ. ΜΑΝΗΣ (ΚΡΗΝΗΣ)         9/9/2012 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ (ΑΥΛΩΝΟΣ) 21/8/2012 

 



Σελίδα 12 από 13 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ ΣΧΙΝΩΝ  

Για  τους κατόχους πληγέντων  μαστιχοφόρων σχίνων από τις πυρκαγιές του 2012 

και προκειμένου να συνεχισθεί η καλλιέργεια η οποία είναι απόλυτα οριοθετημένη και 

ελεγχόμενη, για την παραγωγή ενός μοναδικού προϊόντος στον Ευρωπαϊκό χώρο, 

δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που: 

 Έχουν  δηλώσει  τη ζημιωθείσα εκμετάλλευση στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης 

Καλλιέργειας/ Εκτροφής έτους 2012 -εφόσον η  ζημιωθείσα  εκμετάλλευση 

εντάσσεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.- και έχουν  εξοφλήσει 

πλήρως  τις ασφαλιστικές  τους υποχρεώσεις προς τον ΕΛ.Γ.Α. 

 Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Ε.Ε).  

 Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία 

έχει κριθεί ασυμβίβαστη. 

 Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο 

αίτιο. 

 Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε. 

 Είναι μόνιμοι κάτοικοι της Π.Ε Χίου  

 Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

  Γεωργοί  κατά κύρια απασχόληση, που  είναι δηλαδή  ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ 

και το γεωργικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το εξωγεωργικό τους 

εισόδημα  ή  

  Νέοι αγρότες, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, 

τούτου αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή  

 Γεωργοί μη κατά κύρια απασχόληση, που το ατομικό εξωγεωργικό τους 

εισόδημα είναι μικρότερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς (δηλαδή 

ατομικό εξωγεωργικό εισόδημα μικρότερο από 22.500 €) ή  

 Συνταξιούχοι  οποιουδήποτε ταμείου, που το  ατομικό εξωγεωργικό εισόδημά 

τους είναι μικρότερο από το 150% του εισοδήματος αναφοράς (δηλαδή ατομικό 

εξωγεωργικό εισόδημα μικρότερο από 22.500 €) ή  

 Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά 

το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που 

το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού 

οικογενειακού εισοδήματος. 

 



Σελίδα 13 από 13 

Γ. Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης μόνο για την ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, 

δύνανται να κριθούν φυσικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στις προαναφερόμενες 

περιπτώσεις, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Έχουν δηλώσει  τη ζημιωθείσα εκμετάλλευση στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης 

Καλλιέργειας/ Εκτροφής έτους 2012 - εφόσον η  ζημιωθείσα  εκμετάλλευση 

εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.- και έχουν  εξοφλήσει 

πλήρως  τις ασφαλιστικές  τους υποχρεώσεις προς τον ΕΛ.Γ.Α,  

 Είναι Έλληνες υπήκοοι ή άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε. 

 Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει 

κριθεί ασυμβίβαστη. 

 Είναι κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. 

 Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε.  

 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. 

 Δεν δύνανται να κριθούν Δικαιούχοι Ενισχύσεων, έστω και εάν πληρούν τις 

προαναφερόμενες προϋποθέσεις: 

3. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή αθέτησαν, με 

υπαιτιότητά τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέλαβαν. 

4. Τα πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος 

ζημιάς ή που εκτίουν φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και η καταδίκη αφορά 

σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: 

 εξαπάτηση του Δημοσίου,  

 υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών, 

 ζωοκλοπή και καταστροφή του περιβάλλοντος, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα 

και στο συγκεκριμένο χώρο, για τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα κρατικής 

ενίσχυσης, 

 παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων. 

3. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της πρόωρης συνταξιοδότησης 

αγροτών (κατά τις διατάξεις του Καν.1257/99) πριν την επέλευση του ζημιογόνου 

γεγονότος, με εξαίρεση τη διατηρούμενη για ιδία κατανάλωση εκμετάλλευση.  

 


