
         
EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                 
ΝΟΜO ΑΣΣΙΚΗ                                       
ΓΗΜΟ ΜΔΓΑΡΔΩΝ                                                                                
Γ/ΝΗ ΣΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΛΙΔΙΑ              
   

                Μέγαξα: 14/11/2022   
                 

Σαρ. Γ/λζε: ειπκβξίαο & 28εο Οθηωβξίνπ                 
Σαρ. Κώδηθαο:  19100-Μέγαξα                                                             
Σει: 2296022318                                                                    
Πιεξνθνξίεο: Αγάπε Ιωαλλίδνπ                               
Δ-mail:  gaa@megara.gr                                              
 

ΠΡΟ: Γξαθείν Σύπνπ  

                                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΔΜΑ: «Δθδήιωζε ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο, ζε επηρεηξήζεηο γεωξγηθώλ 
εθκεηαιιεύζεωλ, ζύκθωλα κε ηνπο θαλόλεο θξαηηθώλ εληζρύζεωλ ιόγω ηεο ελεξγεηαθήο 
θξίζεο θαη ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο ηωλ ιηπαζκάηωλ».  
 
  
  Aπό ην Σκήκα Αγξνηηθήο Παξαγωγήο θαη Αιηείαο ηνπ Γήκνπ Μεγαξέωλ αλαθνηλώλεηαη όηη 
δεκνζηεύηεθε ε ππ΄αξηζκ. 635/321245 ΚΤΑ (ΦΔΚ 5579/Β΄/2022) κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη 
δηθαηνύρνη θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαβνιή ελίζρπζεο ιόγω ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο θαη ηεο 
αύμεζεο ηνπ θόζηνπο ηωλ ιηπαζκάηωλ. 
  Δικαιούτοι ηης ενίζτσζης είλαη επηρεηξήζεηο, θπζηθά θαη λνκηθά πξόζωπα ή λνκηθέο 
νληόηεηεο, γεωξγηθώλ εθκεηαιιεύζεωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξωηνγελνύο 
παξαγωγήο ζε όιε ηε ρώξα νη νπνίεο:  
α) ζε πεξίπηωζε θπζηθώλ πξνζώπωλ, είλαη επαγγεικαηίεο αγξόηεο εγγεγξακκέλνη ζην 
Μεηξών Αγξνηώλ θαη Αγξνηηθώλ Δθκεηαιιεύζεωλ (Μ.Α.Α.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκωλ είηε γηα ην έηνο 2021 είηε γηα ην έηνο 2022 έωο ηηο 25.11.2022,  
β) ζε πεξίπηωζε λνκηθώλ πξνζώπωλ ή λνκηθώλ νληνηήηωλ, έρνπλ ελεξγό Κωδηθό Αξηζκό 
Γξαζηεξηόηεηαο (ΚΑΓ) ζην Φνξνινγηθό Μεηξών, θαηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο, 
θύξην ή δεπηεξεύνληα, έλαλ από ηνπο αλαθεξόκελνπο ζην Παξάξηεκα ηεο ΚΤΑ,   
γ) έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη αγνξέο ιηπαζκάηωλ θαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά έρνπλ εθδνζεί από 
1/10/2021 έωο θαη 30/9/2022 θαη  
δ) δελ εμαθνινπζνύλ λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ελίζρπζε πνπ έρεη θξηζεί παξάλνκε θαη 
αζπκβίβαζηε κε βάζε πξνεγνύκελε απόθαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Γ.Δ.Δ.   
  Οη ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη δηθαηνύρνη ηεο ελίζρπζεο, ππνβάιινπλ από ηην 
15η Νοεμβρίοσ 2022 έως και ηην 25η Νοεμβρίοσ 2022 αίηηζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος 
για ηη τορήγηζη ηης ενίζτσζης ζηην ηλεκηρονική πλαηθόρμα «myBusinessSupport» 
ηης ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/ mybusinesssupport). Η είζνδνο ζηελ πιαηθόξκα δηελεξγείηαη 
κε ηε ρξήζε ηωλ ζρεηηθώλ δηαπηζηεπηεξίωλ ηνπ TAXISnet ηεο ΑΑΓΔ.  
 Με ηελ αίηεζε νη ελδηαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο ζπλππνβάιινπλ θαηάζηαζε παξαζηαηηθώλ 
αγνξάο ιηπαζκάηωλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κεηαμύ 01/10/2021 θαη 30/09/2022. Η ελ ιόγω 
θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  
α. ΑΦΜ ηεο επηρείξεζεο, 
β. αύμνληα αξηζκόο παξαζηαηηθνύ,  
γ. εκεξνκελία έθδνζεο,  
δ. θαζαξή αμία ηηκνιόγηνπ θαηά ην κέξνο ηνπ πνζνύ πνπ αθνξά αγνξά ιηπαζκάηωλ (ζε 
πεξίπηωζε πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη αγνξέο άιιωλ αγαζώλ).  
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