
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ  ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Με την παρούσα ανακοίνωση καλούνται όλοι όσοι είχαν υποβάλει αρχικές δηλώσεις ζηµιάς από την πυρκαγιά του 

Αυγούστου 2018 να υποβάλουν τις οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης, από τη ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 έως 

και την  Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.  

Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική µορφή, από τις εξουσιοδοτηµένες ανταποκρίτριες του ΕΛ.Γ.Α, (ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) µέσω της διαδικτυακής εφαρµογής του ΕΛΓΑ. Η ηλεκτρονική  αίτηση καθίσταται 

έγκυρη, εφόσον η συµπληρωµένη  εκτυπωµένη µορφή της, υπογραφεί από τον αιτούντα.   

Η αίτηση υποβάλλεται ατελώς. 

 Εκπρόθεσµες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές 

 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 ∆ικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων µπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που: 

1. ∆εν έχουν υπερβεί το 70ό έτος της ηλικίας τους.  

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

3. Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδηµα, το οποίο δηλώνουν αρµοδίως.  

4. Έχουν δηλώσει τις ζηµιωθείσες εκµεταλλεύσεις στο έντυπο της ∆ήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον 

εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του έτους ζηµιάς 2018. 

5. Έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α για το έτος 2018, µέχρι την τελευταία 

ηµέρα υποβολής των οριστικών αιτήσεων ενίσχυσης (17-3-2020).  

6. 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.  

7. 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. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ τα κάτωθι: 

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου. 

2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνοµα του αιτούντα, 

το IBAN και ο αριθµός λογαριασµού. 

3. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2017 (εισοδήµατα που 

αποκτήθηκαν το έτος 2017) 

4.  Φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σηµειώµατος του φορολογικού έτους 2017  

5. Φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε3 για το φορολογικό έτος 2017  

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

 

 


