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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γηα ηνπο Γηθαηνύρνπο ηεο Γξάζεο 10.01.04-Νηηξνξύπαλζε
Η Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ΠΔ Βνησηίαο,
ύζηεξα από ην αξηζκ. 754/49562/ 23-05-2019 έγγξαθν ηνπ ΤΠΑΑΣ,
γλσζηνπνηεί ζηνπο δηθαηνύρνπο ηεο Γξάζεο 10.01.04 (Νηηξνξύπαλζε)ηα
αθόινπζα ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί γηα ηελ
αλαγλώξηζε ησλ πεξηπηώζεσλ αλσηέξαο βίαο θαη εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ
ζε επίπεδν θαιιηέξγεηαο αγξνηεκαρίνπ.
πγθεθξηκέλα, ε κε ηήξεζε ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ δεζκεύζεσλ ηεο
δξάζεο, ιόγσ αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ ζε επίπεδν
θαιιηέξγεηαο αγξνηεκαρίνπ πνπ νθείιεηαη ζε αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα,
πιεκκύξεο, ρηνλνπηώζεηο, θ.ά., αλαγλσξίδεηαη θαη ειέγρεηαη θαηά ηελ
ππνβνιή ηεο ΔΑΔ/ αηηήκαηνο πιεξσκήο ηνπ εθάζηνηε έηνπο εθαξκνγήο.
Οη δηθαηνύρνη ηεο δξάζεο, νη νπνίνη αληηκεηώπηζαλ πξόβιεκα ζε
επίπεδν αγξνηεκαρίνπ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα απαξαίηεηα
δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ΔΑΔ ηνπ εθάζηνηε έηνπο πιεξσκήο,
δειώλνληαο ηελ θαιιηέξγεηα πνπ ζα έπξεπε λα έρνπλ θαιιηεξγήζεη ή
θαιιηέξγεζαλ, αιιά δελ κπόξεζε λα θπηξώζεη, κε ηαπηόρξνλε ζπκπιήξσζε
ΝΑΙ ζην πεδίν ηεο ΔΑΔ «κε δηαζέζηκν ιόγσ αλσηέξαο βίαο». Οη δηθαηνύρνη
νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά, γηα ελεκεξσηηθνύο
ιόγνπο θαη ζηηο αξκόδηεο ΓΑΟΚ.
ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο ΔΑΔ δελ έρεη
ζπκπιεξσζεί ην πεδίν «κε δηαζέζηκν ιόγσ αλσηέξαο βίαο», ν
ελδηαθεξόκελνο δηθαηνύρνο νθείιεη λα ππνβάιιεη άκεζα ζρεηηθό αίηεκα γηα

αμηνιόγεζε αλσηέξαο βίαο κε ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά ζηελ αξκόδηα
Πεξηθεξεηαθή Τπεξεζία ηνπ ΟΠΔΚΔΠΔ.
Η έγθξηζε ή κε ηεο αλσηέξαο βίαο/εμαηξεηηθήο πεξίζηαζεο εμεηάδεηαη
από ηνλ ΟΠΔΚΔΠΔ, ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο «Δγθπθιίνπ Πεξί Γηαδηθαζηώλ
Υνξήγεζεο Δληζρύζεσλ Βάζεη Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Αηηήζεσλ Έηνπο» θαη ελεκεξώλεηαη ε κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή ηεο δξάζεο
10.1.04 κε ηνλ δηαζηαπξσηηθό ηεο ΔΑΔ ηεο εθάζηνηε πιεξσκήο, σο πξνο ηελ
πξνζδηνξηζζείζα θαιιηέξγεηα.
ύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηεο αξ.
1013/95296/13.09.2017 ΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 3256), όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη
ηζρύεη, «Δάλ έλαο δηθαηνύρνο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα εθπιεξώζεη ηηο δεζκεύζεηο
ηεο δξάζεο σο απνηέιεζκα αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθώλ πεξηζηάζεσλ,
δηαηεξεί ην δηθαίσκά ηνπ λα ιάβεη ελίζρπζε γηα ηα έηε θαηά ηα νπνία
πξνέθπςε ε πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο ή νη εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο γηα ηα
πξόζζεηα θόζηε θαη ην δηαθπγόλ εηζόδεκα σο απνηέιεζκα ησλ δεζκεύζεσλ
πνπ αλαιήθζεθαλ, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ θόζηνπο ζπλαιιαγήο».
Γηα λα ηζρύεη ε ζπλζήθε ηνπ πξόζζεηνπ θόζηνπο θαη ηνπ δηαθπγόληνο
εηζνδήκαηνο, θαη λα κπνξνύλ νη δηθαηνύρνη λα ιάβνπλ θαλνληθά ην πνζό
ελίζρπζεο γηα ην έηνο θαηά ην νπνίν πξνέθπςε ε πεξίπησζε ηεο αλσηέξαο
βίαο/εμαηξεηηθήο πεξίζηαζεο, πξέπεη ηα αγξνηεκάρηα, γηα ηα νπνία δειώζεθε
αλσηέξα βία/εμαηξεηηθή πεξίζηαζε, λα παξακείλνπλ «αθαιιηέξγεηα» γηα ην
ζπγθεθξηκέλν έηνο εθαξκνγήο.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή, ζηελ πεξίπησζε όπνπ
δηαπηζησζεί θαιιηέξγεηα (π.ρ. εαξηλή πνηηζηηθή) ζηα αγξνηεκάρηα, ζηα νπνία
είρε δεισζεί ε αλσηέξα βία/εμαηξεηηθή πεξίζηαζε, δελ αλαγλσξίδεηαη ε
αλσηέξα βία/εμαηξεηηθή πεξίζηαζε θαη ν δηθαηνύρνο δελ δηθαηνύηαη λα ιάβεη ην
πνζό ελίζρπζεο.
Η Πξντζηάκελε ηεο Γ/λζεο
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