
  

  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο ΥπΑΑΤ, Μάκης Βορίδης ενεργοποιεί τη διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση των παραγωγών λαϊκών 

αγορών - 14.800.000 ευρώ στους πληγέντες αγρότες 
 

 
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο 

της στοχευμένης και ουσιώδους στήριξης που παρέχει το Υπουργείο στους 
κλάδους που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, 
ενεργοποιεί τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση κρατικών 

οικονομικών ενισχύσεων στους παραγωγούς λαϊκών αγορών. 
 

Το συνολικό ύψος της αποζημίωσης που θα λάβουν οι πληγέντες παραγωγοί 
ανέρχεται στα 14.800.000 ευρώ και δικαιούχοι της άμεσης επιχορήγησης είναι 
οι παραγωγοί πωλητές στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι οποίοι πληρούν 

σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

α) Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, έως και 
31/12/2019. 
β) Έχουν «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», σε ισχύ, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στον ν. 4497/2017 (Α΄ 171), 
γ) Δεν ήταν κάτοχοι προβληματικής επιχείρησης στις 31/12/2019 κατά την 

έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (άρθ. 2 σημ. 14), 
δ) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί 
ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Επιπλέον των ανωτέρω, όσοι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο νωπών οπωροκηπευτικών ή οικοτεχνίας, να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) 

ή/και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ). 
 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους απευθείας στο σύστημα 
υποβολής της αίτησης ΕΑΕ 2019 μέσω της επιλογής "Χρήση εφαρμογής" στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/ 

εφόσον διαθέτει προσωπικούς κωδικούς από παλαιότερο έτος (ΕΑΕ 2014-2020, 
υποβολή αιτήσεων για βιολογικά, νιτρορύπανση κτλ) ή μέσω της ίδιας 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης εφόσον προηγηθεί η εγγραφή στις εφαρμογές του 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (επιλογή "Αίτημα εγγραφής" στην ανωτέρω σελίδα). Μετά την 

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


  

είσοδο στην εφαρμογή αίτησης ΕΑΕ 2019 ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό 
μενού ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ COVID19> Αίτηση Κρατικής Ενίσχυσης 

Παραγωγών Πωλητών σε Λαϊκές Αγορές. 
 
Σημειώνεται ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης έχει οριστεί 

η 23η Σεπτεμβρίου 2020. 
 

Σε δήλωση του ο κ. Βορίδης επισημαίνει την ιδιαίτερη σημασία που ενέχει η 
στήριξη που παρέχει το Υπουργείο σε όλους τους πληττόμενους κλάδους 
ανεξαιρέτως και επαναλαμβάνει την απόλυτη προσήλωση του Υπουργείου στη 

στενή παρακολούθηση των επιπτώσεων της πανδημίας στην αγροτική παραγωγή 
και οικονομία προκειμένου να παρεμβαίνει καίρια υπέρ των πληγέντων και των 
πληττόμενων κλάδων. 

 

 


