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Γπαθείο Ανηιπεπιθεπειάπση  
Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ & Κηηνιαηπικήρ  
 
         Λακία, 17 Ννεκβξίνπ 2020 

 
 

Από ηιρ 17 έωρ και ηιρ 27 Νοεμβπίος η ηλεκηπονική ςποβολή αιηήζεων 
ενίζσςζηρ για ηο ελαιόλαδο λόγω πανδημίαρ COVID-19 

 
 

Δγθξίζεθε από ηελ Δ.Δ. ε έθηαθηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Α.Α.) 2014-2020, πξνϋπνινγηζκνύ 126 εθαη. επξώ, 

ε νπνία αθνξά ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λένπ Μέηξνπ 21 «Έθηαθηε, 

πξνζσξηλή ζηήξημε ζηνπο γεσξγνύο ησλ ηνκέσλ πνπ πιήηηνληαη ηδηαίηεξα 

από ηηο επηπηώζεηο ηεο παλδεκίαο COVID-19» γηα ηε ζηήξημε ηνπ ηνκέα 

ειαηνιάδνπ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνύλ ζην Μέηξν, νη ππνςήθηνη δηθαηνύρνη ππνβάιινπλ  

απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο πξνο ηελ Δ.Υ.Γ. Π.Α.Α. κέζσ ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (Π.Σ.) πνπ ππνζηεξίδεη ηελ πινπνίεζε ηνπ 

Μέηξνπ. Η εγγξαθή ζην ελ ιόγσ ζύζηεκα γίλεηαη ζηνλ ηζηόηνπν 

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ θαη ε ππνβνιή ησλ 

αηηήζεσλ ζηνλ ηζηόηνπν https://p2.dikaiomata.gr/M21. 

 

Γηθαηνύρνη ηεο ελίζρπζεο είλαη νη θαηά θύξην επάγγεικα αγξόηεο κε βάζε ην 

Μεηξών Αγξνηώλ & Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ (Μ.Α.Α.Δ.) έσο θαη ηελ ιήμε 

ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο έηνπο 2020 (εηζνδήκαηα έηνπο 2019), νη 

νπνίνη έρνπλ ζηε λόκηκε θαηνρή ηνπο επηιέμηκε πξνζδηνξηζζείζα έθηαζε 

αγξνηεκαρίσλ κε θαιιηέξγεηεο ειηάο ειαηνπνηήζηκεο ή/θαη δηπιήο 

θαηεύζπλζεο, εμαηξνπκέλεο ηεο πνηθηιίαο Καιακώλ (Καιακαηηαλή, Τζηγθόιη, 

Αεηνλύρη), δηπιήο θαηεύζπλζεο, όπσο απηή πξνθύπηεη από ηελ Δληαία Αίηεζε 

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
https://p2.dikaiomata.gr/M21


 
Δλίζρπζεο (ΔΑΔ) γηα ην έηνο ρξήζεο 2019 θαηά ην θιείζηκν ηνπ νηθνλνκηθνύ 

έηνπο 2020. 

 

Σύκθσλα κε ηελ πξόζθιεζε, ηα θξηηήξηα επηιεμηκόηεηαο ησλ δηθαηνύρσλ 

πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηόζν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζηήξημεο - 

πιεξσκήο όζν θαη θαηά ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο.  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα κπνξνύλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά ηηο αηηήζεηο 

ζηήξημεο πιεξσκήο από ηην Τπίηη 17 Νοεμβπίος 2020 έωρ και ηην 

Παπαζκεςή 27 Νοεμβπίος 2020.  

 

«Έλαο, αθόκε, εμίζνπ ζεκαληηθόο θιάδνο ηνπ Πξωηνγελνύο Τνκέα γηα ηελ 

Πεξηθέξεηα Σηεξεάο Ειιάδαο εληάζζεηαη ζηα Μέηξα ζηήξημεο ιόγω ηεο 

παλδεκίαο COVID-19 βάδνληαο έηζη ηέξκα ζηελ αγωλία ρηιηάδωλ παξαγωγώλ 

ειαηνιάδνπ θαη ειηάο δηπιήο θαηεύζπλζεο», δήισζε ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Κηεληαηξηθήο θ. Γεκήηξεο Βνπξδάλνο. 


