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 ΚΟΙΝ: 

  

           

ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΘΕΜΑ: «Ενηµέρωση σχετικά µε την Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για ένταξη 

στην δράση 3.1 ‘∆ιατήρηση απειλούµενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων’ του µέτρου 

214 ‘γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις’ του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 

2007 – 2013. »    
 

Με το παρόν θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι δηµοσιεύτηκε από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την δράση 3.1 

«∆ιατήρηση απειλούµενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 2.1.4 

«Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις», που αφορά την ένταξη νέων δικαιούχων, µε 5ετή διάρκεια. 

 

∆ικαιούχοι της συγκεκριµένης δράσης 3.1 µπορούν να κριθούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα 

που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως: 

 

α. επαγγελµατίες αγρότες 

β. κάτοχοι αγροτικής εκµετάλλευσης οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

αα. Είναι φυσικά πρόσωπά που λαµβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική 

δραστηριότητα το 35% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήµατος, µε εξαίρεση 

τους απασχολούµενους σε αγροτική δραστηριότητα σε νησιά µε πληθυσµό µέχρι 100.000 

κατοίκους για τους οποίους απαιτείται τουλάχιστον το 25% του συνολικού τους ετήσιου 

εισοδήµατος. 

 

ββ. Είναι νοµικά πρόσωπα που λαµβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική 

δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού τους ετήσιου εισοδήµατός και τα οποία 

έχουν νοµική προσωπικότητα, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο εµπορικό δίκαιο. 

 

Υπενθυµίζουµε ότι η εγγραφή των παραγωγών στο ΜΑΕΕ, γίνεται µέσω των υπηρεσιών του 

ΟΠΕΚΕΠΕ, ή ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο, ή µέσω εγκεκριµένου από τον 

ΟΠΕΚΕΠΕ χρήστη του συστήµατος του (“agent”). Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί 

µπορούν να απευθύνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 

Περίοδος υποβολής των αιτήσεων  ορίζεται από 19/03/2012 είναι έως 4/05/2012. 



   

Η παραλαβή των αιτήσεων (προεκτυπωµένη Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), και η 

κατάθεση των πλήρως συµπληρωµένων φακέλων (αιτήσεων ενίσχυσης) θα γίνεται στις ∆/νσης 

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στις αντίστοιχες ΕΑΣ, ή 

και από το ΚΕΠΠΥΕΛ Ηρακλείου. (Επισυνάπτεται σχετικός Πίνακας) 

  

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΚΥΑ 079833/24-10-2011, προβλέπεται η αποστολή της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στους ∆ήµους της περιοχής ευθύνης του φορέα 

υλοποίησης (εδώ ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας 

Ηρακλείου)µε την επισήµανση ότι αυτή πρέπει να δηµοσιοποιηθεί µε κάθε πρόσφορο µέσο και να 

θυροκολληθεί για διάστηµα (15) εργασίµων ηµερών στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του 

∆ήµου και των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του. Το σύνολο της προκήρυξης (αριθµ. 

1005/25729/05-03-2012 Α.∆.Α.Β44ΓΒ-2ΩΧ) βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

www.agrotikianaptixi.gr. Παρακαλούµε όπως προβείτε άµεσα στην παραπάνω θυροκόλληση, 

καθώς και στην  µε κάθε πρόσφορο µέσο ευρύτερη δηµοσιοποίηση της.    

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην ∆/νση  

Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΟΡΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

 

(ΑΞΟΝΑΣ 2 – ΜΕΤΡΟ 214 «ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ» - ∆ΡΑΣΗ 3.1 

«∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ») 

 
 

ΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

      ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 146 

     ΗΡΑΚΛΕΙΟ  713 03  

     ΤΗΛ:   2810-378000, 2810-378110 

     ΦΑΞ:     2810-261150 

 

ΕΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ  

 

ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΗΛ:  28920 27613  

ΦΑΞ:  28920 22665 

 

ΕΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ 

 

AΣΗΜΙ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΗΛ: 28930 31230, 6974731583 

ΦΑΞ: 28930 31391 



 

ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ 

 

ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,  70 100 

ΤΗΛ: 2810 741945 - 7, 

ΦΑΞ: 2810 744100 

 

ΚΕΠΠΥΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

      ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ & ΜΟΝΗΣ ΑΓΚΑΡΑΘΟΥ 7  

      ΗΡΑΚΛΕΙΟ  71202  

  ΤΗΛ:     2810 390109, 331095 

  ΦΑΞ:     2810 390109   

 

 

 

 


