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1. Γ ε ν ι κ ά
Με το Ν. 2945/01 (Αρ. ΦΕΚ 223/Α/8-10-01) καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστηµα
Προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας «ΗΣΙΟ∆ΟΣ».
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παραπάνω Νόµου προβλέπεται η
αντικατάσταση του άρθρου 3 του Ν. 1790/88 που ορίζει το αντικείµενο ασφάλισης
του ΕΛ.Γ.Α. Συγκεκριµένα µε την παράγραφο αυτή ορίζεται πλέον ότι από την
αυτοδίκαιη και υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α από τους κινδύνους του
άρθρου 3 του Ν. 1790/88, στην οποία υπάγεται το σύνολο της φυτικής και ζωικής
παραγωγής και του φυτικού και ζωικού Κεφαλαίου των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων, µπορεί να εξαιρεθούν, ώστε να απαλλάσσονται από την ειδική
ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α, ύστερα από αίτηση των ενδιαφεροµένων
παραγωγών, η φυτική και ζωική παραγωγή και το φυτικό και ζωικό Κεφάλαιο,
κάθε είδους καλλιεργειών ή εκτροφών των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, που
αναπτύσσονται αποκλειστικά σε ελεγχόµενο περιβάλλον µονίµων θερµοκηπιακών
ή κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων.
Εξάλλου µε την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του παραπάνω Νόµου
αντικαταστάθηκε το άρθρο 4 του Ν. 1790/88 µε αποτέλεσµα η υπαγωγή των
πτηνοτροφικών επιχειρήσεων στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. να µην είναι πλέον
υποχρεωτική.
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στις προθέσεις του ΕΛ.Γ.Α., µετά τη θέση σε ισχύ,
των παραπάνω ρυθµίσεων του Ν. 2945/01, είναι η επανεξέταση των
ασφαλιστικών καλύψεων του Οργανισµού προς ένα ευνοϊκότερο και δικαιότερο
σύστηµα ασφάλισης που θα στηρίζεται:
Α) Στην καθιέρωση «∆ήλωση Καλλιέργειας» και «∆ήλωση Ζωικού Κεφαλαίου»
που θα υποβάλλεται µε την αίτηση ασφάλισης προς τον ΕΛ.Γ.Α. και µε βάση την
οποία θα γίνεται η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. των προϊόντων
κ.λ.π. που θα καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Οργανισµό.
Β) Στην καθιέρωση της αρχής της διαφοροποίησης της ασφαλιστικής εισφοράς
κατ’ είδος και περιοχή και
Γ) Στην καθιέρωση της αρχής της διαφορετικότητας της κάλυψης των κινδύνων
και της συχνότητας αυτών.
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Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθµίζονται όλα τα θέµατα που απορρέουν από τις
παραπάνω αναφερθείσες νοµοθετικές ρυθµίσεις και καθορίζονται οι διαδικασίες
εξαίρεσης των αγροτικών εκµεταλλεύσεων από την ασφαλιστική κάλυψη του
ΕΛ.Γ.Α. που θα πρέπει πλέον να ακολουθούνται. Συγκεκριµένα:

2. Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. της φυτικής παραγωγής που
αναπτύσσεται αποκλειστικά σε ελεγχόµενο περιβάλλον µονίµων θερµοκηπιακών
εγκαταστάσεων.

2.1 ∆ικαιούχοι: Είναι όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις
προσώπων που έχουν την κυριότητα και εκµετάλλευση ή µόνο την εκµετάλλευση
αγροτικών εκµεταλλεύσεων, ανεξάρτητα αν ασκούν την γεωργία κατά κύριο ή όχι
επάγγελµα και µε την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 2.2 της παρούσης εγκυκλίου. Ειδικότερα:
2.1.1 Ιδιοκτήτες γεωργικών εκτάσεων εφόσον οι ίδιοι εκµεταλλεύονται τις εκτάσεις
αυτές προσωπικά ή µε αυτεπιστασία ή µε επίµορτη καλλιέργεια
2.1.2 Καλλιεργητές ξένων γεωργικών εκτάσεων εφόσον:
4 Είναι επίµορτοι καλλιεργητές των εκτάσεων αυτών (σέµπροι, µορτίτες, κολίγοι
κ.λ.π.)
4 Είναι µισθωτές ή καλλιεργούν τις εκτάσεις αυτές κατά παράκληση
4 Έχουν δικαίωµα επικαρπίας στις εκτάσεις που οι ίδιοι καλλιεργούν ή
εκµεταλλεύονται
4 Έχουν κατοχή και εκµετάλλευση γεωργικών εκτάσεων βάσει εθίµου ή τοπικής
συνήθειας
2.1.3 Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) δηλαδή Οργανισµοί, Εταιρείες,
Συνεταιρισµοί, οµάδες παραγωγών κ.λ.π., εφόσον εκµεταλλεύονται ή καλλιεργούν
ιδιόκτητες ή ξένες γεωργικές εκτάσεις και
2.1.4 Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆) δηλαδή Οργανισµοί, ∆ηµόσια
Κτήµατα, ∆ηµόσια Ινστιτούτα, Ναοί, Μονές κ.λ.π., εφόσον εκµεταλλεύονται ή
καλλιεργούν ιδιόκτητες ή ξένες γεωργικές εκτάσεις.
2.2 Προσδιορισµός της έννοιας του ελεγχόµενου περιβάλλοντος
Η έννοια του ελεγχόµενου περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται µια καλλιέργεια
αναφέρεται στον Κανονισµό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. (άρθρο 2
παραγ.4). Σύµφωνα µε αυτόν, «ελεγχόµενο περιβάλλον» θεωρείται ο καλυµµένος
εκείνος χώρος, στον οποίο µε ειδικές τεχνικές ή µηχανισµούς ρυθµίζονται οι
συνθήκες περιβάλλοντος όπως π.χ. θερµοκρασία, υγρασία, διοξείδιο του άνθρακα
κ.λ.π., µε σκοπό την πραγµατοποίηση παραγωγής, πέρα από τα συνηθισµένα
χρονικά όρια κάθε περιοχής. Ευνόητο είναι ότι κάθε µόνιµος καλυµµένος χώρος, ο
οποίος ανάλογα µε το γεωγραφικό χώρο στον οποίο βρίσκεται, µπορεί, έστω και
χωρίς την παρουσία ειδικών µηχανισµών, αλλά µε την χρησιµοποίηση κατάλληλων
απλών τεχνικών, να εξασφαλίσει συνθήκες περιβάλλοντος, που να επιτρέπουν την
πραγµατοποίηση παρόµοιας παραγωγής, µπορεί να θεωρηθεί
«ελεγχόµενο
περιβάλλον». Αναγκαία προϋπόθεση όµως είναι ολόκληρος ο βιολογικός κύκλος της
καλλιέργειας να ολοκληρώνεται στο περιβάλλον αυτό (από τη σπορά ή τη φύτευση
µέχρι την ολοκλήρωση της συγκοµιδής).
2.3 ∆ιαδικασία υποβολής αίτησης εξαίρεσης φυτικής παραγωγής
Όσοι από τους ασφαλισµένους έχουν στην εκµετάλλευσή τους γεωργική καλλιέργεια
που αναπτύσσεται σε ελεγχόµενο περιβάλλον, κατά την έννοια της παρούσης
εγκυκλίου και επιθυµούν να εξαιρεθούν από το υποχρεωτικό καθεστώς ασφάλισης
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του ΕΛ.Γ.Α., θα υποβάλλουν σχετική αίτηση εξαίρεσής τους σε ειδικό έντυπο που θα
τους χορηγεί ο ΕΛ.Γ.Α., στο αρµόδιο υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α., στο οποίο υπάγεται
ο ∆ήµος ή ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων στην αγροτική περιοχή των οποίων βρίσκεται η
αιτούµενη για εξαίρεση αγροτική εκµετάλλευση. Με την αίτηση για εξαίρεση, θα
υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται η παραίτηση του
αιτούντος για διεκδικήσεις από τον ΕΛ.Γ.Α. ποσού αποζηµίωσης για τα προϊόντα του
που καλλιεργούνται σε ελεγχόµενο περιβάλλον, σε περίπτωση πρόκλησης ζηµιών
από τα ακραία καιρικά φαινόµενα που καλύπτει ασφαλιστικά ο ΕΛ.Γ.Α.
Β) Τίτλος ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο συµβόλαιο (ακριβές αντίγραφο νόµιµα
επικυρωµένο)
Γ) Τοπογραφικό – Οδοιπορικό, στο οποίο θα επισηµαίνεται η ακριβής θέση του
αγροτεµαχίου για το οποίο ζητείται η εξαίρεσή του από την ασφαλιστική κάλυψη του
ΕΛ.Γ.Α.
∆) ∆ήλωση των καλλιεργειών που αναπτύσσονται στο υπό εξαίρεση αγροτεµάχιο (σε
ειδικό έντυπο που διαθέτει ο ΕΛ.Γ.Α.), καθώς επίσης και των οµοειδών υπαίθριων
καλλιεργειών που καλλιεργεί ο ενδιαφερόµενος και µπορούν να καλλιεργηθούν στο
ελεγχόµενο περιβάλλον. Για τις καλλιέργειες αυτές (τις υπαίθριες) ισχύουν οι
υποχρεώσεις ( καταβολή της εισφοράς κ.λ.π.) και τα δικαιώµατα του παραγωγού
που απορρέουν από το υποχρεωτικό καθεστώς ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α.
Το αρµόδιο υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α., εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για εξαίρεση, υποχρεούται να χορηγήσει
βεβαίωση εξαίρεσης ή όχι µετά από επιτόπιο σχετικό έλεγχο. Αν παρέλθει η
παραπάνω προθεσµία η αίτηση εξαίρεσης λογίζεται ως γενοµένη δεκτή και
χορηγείται σχετική βεβαίωση. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος της παραπάνω εγκυκλίου θα εξεταστούν από τα αρµόδια Υποκαταστήµατα
του ΕΛ.Γ.Α., µετά την προσκόµιση από τους ενδιαφερόµενους των απαιτούµενων
παραπάνω προβλεποµένων δικαιολογητικών.
Επισηµαίνεται ότι οι βεβαιώσεις εξαίρεσης που θα χορηγούνται στους δικαιούχους –
καλλιεργητές ανθοκοµικών προϊόντων θα είναι απεριορίστου ισχύος. Αντίθετα οι
βεβαιώσεις εξαίρεσης που θα χορηγούνται στους δικαιούχους – καλλιεργητές
κηπευτικών προϊόντων θα ισχύουν µόνο για τη συγκεκριµένη καλλιεργητική περίοδο
που υποβλήθηκε η αίτηση εξαίρεσής τους και θα καλύπτει την περίοδο από 1ης
Νοεµβρίου µέχρι 15 Ιουνίου του επόµενου έτους. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν
παράγεται αποκλειστικά εκτός αυτών των χρονικών ορίων, εναπόκειται στην
αρµοδιότητα του Υποκ/τος να το επισηµάνει και να το αναγράψει στη βεβαίωση που
θα δώσει στον παραγωγό.
Όσοι από τους ενδιαφερόµενους καλλιεργητές κηπευτικών προϊόντων επιθυµούν τη
συνέχιση της εξαίρεσης των προϊόντων τους από το καθεστώς της ασφαλιστικής
κάλυψης του ΕΛ.Γ.Α. και κατά την εποµένη καλλιεργητική περίοδο, θα πρέπει να
υποβάλουν νέα αίτηση εξαίρεσής τους στο αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α.,
προσκοµίζοντας µόνο τα δικαιολογητικά Α και Β της παραγρ. 2.3 της παρούσης
εγκυκλίου και µε την προϋπόθεση ότι ο χώρος ανάπτυξης των υπό εξαίρεση
καλλιεργειών παραµένει ο ίδιος.
Όσοι από τους καλλιεργητές ανθοκοµικών προϊόντων, που έχουν εξαιρεθεί από την
ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α., επιθυµούν τη διακοπή της εξαίρεσής τους αυτής
και την επανένταξη των προϊόντων τους στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α.,
οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση (δήλωση) στο Υποκ/µα του ΕΛ.Γ.Α. όπου
βρίσκεται η εκµετάλλευσή τους. Η επανένταξη της συγκεκριµένης εκµετάλλευσης
στην ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. θα γίνεται αυτόµατα 30 ηµέρες µετά την
υποβολή της παραπάνω αίτησης (δήλωσης). Ο ΕΛ.Γ.Α. µε έγγραφό του προς την
∆ΟΥ στην οποία η εκµετάλλευση αυτή υπάγεται θα την ενηµερώσει σχετικά για την
πραγµατοποιηθείσα αλλαγή του ασφαλιστικού καθεστώτος, προκειµένου να µπορεί
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να ασκείται έλεγχος της καταβολής ή µη των ασφαλιστικών εισφορών προς τον
ΕΛ.Γ.Α. όπως προβλέπεται στο άρθρο 5α του Ν 1790/88 όπως σήµερα ισχύει.
3. Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. της Ζωικής Παραγωγής και
του Ζωικού Κεφαλαίου που αναπτύσσεται αποκλειστικά σε ελεγχόµενο
περιβάλλον µόνιµων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
3.1 ∆ικαιούχοι: Είναι όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα και
εκµετάλλευση ή µόνο την εκµετάλλευση κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων και µε την
προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3.2 της παρούσης
εγκυκλίου.
Ως κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις νοούνται γενικά όλες οι αµιγείς ή µικτές
κτηνοτροφικές (βοοειδή, µόνοπλα, χοιρινά κ.λ.π.) εκµεταλλεύσεις που έχουν νόµιµη
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
3.2 Προσδιορισµός της έννοιας του ελεγχόµενου περιβάλλοντος
Η έννοια του ελεγχόµενου περιβάλλοντος, στον οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται
µια κτηνοτροφική εκµετάλλευση αναφέρεται στο στεγασµένο εκείνο χώρο, στον οποίο
µε ειδικές κατασκευές και ειδικό εξοπλισµό ρυθµίζονται οι συνθήκες του, ήτοι
θερµοκρασία, υγρασία και αερισµός, ώστε να αναπτυχθούν κλιµατολογικές συνθήκες
ευνοϊκές για την εκτροφή (µικροκλίµα).
3.3 ∆ιαδικασία υποβολής αίτησης εξαίρεσης Ζ. Παραγωγής και Ζ. Κεφαλαίου
Όσοι από τους δικαιούχους εξαίρεσής τους από την ασφαλιστική κάλυψη του
ΕΛ.Γ.Α., έχουν στην κυριότητα και εκµετάλλευση, ή µόνο στην εκµετάλλευσή τους
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που αναπτύσσονται σε ελεγχόµενο περιβάλλον,
µόνιµης εγκατάστασης, κατά την έννοια της παρούσης εγκυκλίου και επιθυµούν να
εξαιρεθούν από την ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛ.Γ.Α., θα υποβάλλουν
σχετική αίτηση εξαίρεσής τους, σε ειδικό έντυπο που θα τους χορηγεί ο ΕΛ.Γ.Α, στο
αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α. στο οποίο υπάγεται ο ∆ήµος ή η Κοινότητα,
στην αγροτική περιοχή της οποίας βρίσκεται η αιτούµενη για εξαίρεση κτηνοτροφική
εκµετάλλευση.
Με την αίτηση για εξαίρεση θα υποβάλλονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 µε την οποία θα δηλώνεται η παραίτηση του
αιτούντος για διεκδικήσεις από τον ΕΛ.Γ.Α. αποζηµίωσης για το ζωικό κεφάλαιο που
εκτρέφεται, στην υπό ελεγχόµενο περιβάλλον, κτηνοτροφική του εκµετάλλευση
Β) Τίτλος ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο συµβόλαιο (ακριβές αντίγραφο νόµιµα
επικυρωµένο)
Γ) Τοπογραφικό – οδοιπορικό στο οποίο θα επισηµαίνεται η ακριβής θέση της
εκµετάλλευσης για την οποία ζητείται η εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη του
ΕΛ.Γ.Α.
∆) Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας της εκµετάλλευσης (ακριβές αντίγραφο
νόµιµα επικυρωµένο).
Ε) ∆ήλωση κεφαλαίου στην οποία θα δηλώνεται το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου
(π.χ. χοιρινά κ.λ.π.) που ο αιτών διαθέτει, σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κανονισµού
Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 321/Β/26-04-95).
Το αρµόδιο Υποκατάστηµα του ΕΛ.Γ.Α., εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την
ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης για εξαίρεση, υποχρεούται να
πραγµατοποιήσει σχετικό έλεγχο, προκειµένου να βεβαιώσει το περιεχόµενο της
αίτησης του αιτούντος και να κάνει αποδεκτή ή µη την αίτηση του. Αν παρέλθει
πρακτικά η παραπάνω προθεσµία η αίτηση εξαίρεσης λογίζεται ως γενοµένη δεκτή.

5

Σε περίπτωση οριστικής αποδοχής της αίτησης από τον ΕΛ.Γ.Α., είτε µετά από
έλεγχο είτε αυτοδίκαια µετά
την παρέλευση του 15νθηµέρου, ο αρµόδιος
προϊστάµενος του υποκαταστήµατος του ΕΛ.Γ.Α. χορηγεί βεβαίωση – εξαίρεσης,
προκειµένου να εξαιρεθεί η συγκεκριµένη εκµετάλλευση από την ασφαλιστική
κάλυψη του ΕΛ.Γ.Α. Η βεβαίωση αυτή θα χρησιµεύσει στο δικαιούχο ως αποδεικτικό
στοιχείο µε το οποίο ο εν λόγω παραγωγός εξαιρείται από την υποχρέωση
καταβολής προς τον ΕΛ.Γ.Α. της ειδικής ασφαλιστικής εισφoράς και θα έχει ισχύ
απεριόριστο. Όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος τις παραπάνω
εγκυκλίου θα εξεταστούν από τα αρµόδια Υποκ/µατα του ΕΛ.Γ.Α., µετά την
προσκόµιση από τους ενδιαφερόµενους των απαιτούµενων παραπάνω
προβλεποµένων δικαιολογητικών.
4. Λοιπές υποχρεώσεις εξαιρουµένων παραγωγών
Οι δικαιούχοι παραγωγοί που έχουν εξαιρεθεί από το καθεστώς της υποχρεωτικής
ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΛ.Γ.Α., οφείλουν κατά τη διακίνηση των προϊόντων τους
εκείνων που περιλαµβάνονται στο καθεστώς αυτό και για κάθε ποσότητα που κάθε
φορά θα διακινούν να συνοδεύουν τα δελτία αποστολής τους µε νόµιµα επικυρωµένα
φωτοαντίγραφα των βεβαιώσεων εξαίρεσης που τους έχει χορηγήσει ο ΕΛ.Γ.Α.,
προκειµένου να µην γίνεται η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς προς τον
ΕΛ.Γ.Α. του άρθρου 5α του Ν 1790/88, όπως ισχύει σήµερα. Η µη προσκόµιση της
βεβαίωσης αυτής σε καµία περίσταση νοµιµοποιεί τους υπόχρεους από τη µη
παρακράτηση και µη απόδοσης στο ∆ηµόσιο (στις αρµόδιες ∆ΟΥ) των ασφαλιστικών
αυτών εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α.
5. Ασφαλιστική κάλυψη πτηνοτροφικών επιχειρήσεων
Σύµφωνα µε το Ν.2945/01 (άρθρο 6 §3) η υπαγωγή των Πτηνοτροφικών
Επιχειρήσεων στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. είναι προαιρετική.
Όσες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις επιθυµούν την ασφαλιστική κάλυψή τους από τον
ΕΛ.Γ.Α. οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόµενη από ∆ήλωση
Ζωικού Κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση θα υπόκειται στις υποχρεώσεις και τα
δικαιώµατα που απορρέουν από τις ασφαλιστικές διαδικασίες του ΕΛ.Γ.Α.
Επισηµαίνεται ότι ο παραγωγός που επιθυµεί την επανένταξή του στο ασφαλιστικό
καθεστώς του ΕΛ.Γ.Α., πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση. Η ασφαλιστική του
κάλυψη ισχύει σ΄ αυτή την περίπτωση ένα µήνα (30 ηµέρες) µετά την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησής του. Στην περίπτωση αυτή εάν δεν γίνει παρακράτηση της
εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α., από τους αγοραστές των προϊόντων, υπόχρεος για την
απόδοση της εισφοράς καθίσταται ο ίδιος ο παραγωγός.
Συνηµµένα: Έντυπα επτά (7)

Πίνακας ∆ιανοµής
- ∆/νσεις & Υπηρεσίες Κεντρικής ∆ιοίκησης ΕΛ.Γ.Α.
- Περιφερειακά Υποκαταστήµατα ΕΛ.Γ.Α. και ΚΕΜΕ
- Γεωτεχνικό Προσωπικό ΕΛ.Γ.Α.

Ο Πρόεδρος

∆ρ.
Τσόγκας

Μιλτιάδης
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ΠΡΟΣ: ΕΛ.Γ.Α.
Υποκατάστηµα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
Επίθετο
Όνοµα
Όνοµα πατρός
ΑΦΜ
∆ΟΥ

Παρακαλώ για την εξαίρεση της παραγωγής
Φυτική

Ζωική

και του κεφαλαίου
Φυτικού

Ζωικού

Αρ. ∆ελτ. Ταυτ.
από την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223/τΑ΄/
8.10.2001)
Αρ. Μητρ.Αγρ.

Στοιχεία ∆ιεύθυνσης
Οδός/Αριθµός
∆ήµος
ΤΚ
Νοµός
Επικοινωνία

Ηµεροµηνία
Συνηµµένα:

Ο ΑΙΤΩΝ
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η παραίτηση για
διεκδίκηση από τον ΕΛ.Γ.Α ποσών αποζηµίωσης για τα προϊόντα του που
καλλιεργούνται σε ελεγχόµενο περιβάλλον*
3. Τίτλος ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο συµβόλαιο (ακριβές αντίγραφο)
4. Τοπογραφικό - Οδοιπορικό από µηχανικό (ακριβές αντίγραφο)*
5. ∆ήλωση Καλλιέργειας στην οποία δηλώνονται τα αγροτεµάχια στα οποία
καλλιεργούνται τα ακόλουθα προϊόντα : Τοµάτα, αγγούρια, κολοκυθάκια,
πιπεριές, µελιτζάνες, φασολάκια, φράουλες, ανθοκοµικά, γλαστρικά.

*Κατατίθεται στην περίπτωση αίτησης εξαίρεσης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Αίτηση
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η παραίτηση για
διεκδίκηση από τον ΕΛ.Γ.Α ποσών αποζηµίωσης για ζωικό κεφάλαιο που
εκτρέφεται σε ελεγχόµενο περιβάλλον*
3. Τίτλος ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο συµβόλαιο (ακριβές αντίγραφο)
4. Τοπογραφικό - Οδοιπορικό από µηχανικό(ακριβές αντίγραφο)*
5. Άδεια λειτουργίας (ακριβές αντίγραφο)*
6. ∆ήλωση Κεφαλαίου στην οποία δηλώνεται το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου
πτηνά ή χοιρινά σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Κανονισµού Ασφάλισης Ζωικού
Κεφαλαίου (ΦΕΚ 321/Β΄/26.4.95)

*Κατατίθεται στην περίπτωση αίτησης εξαίρεσης

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Του παραγωγού ………………………………….. ΑΦΜ ………………………………….
Κατοίκου ……………………………………………….

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Αίτηση
Υπεύθυνη δήλωση
Τίτλος ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο συµβόλαιο
Τοπογραφικό - Οδοιπορικό από µηχανικό
Βεβαίωση καλλιέργειας /Άδεια λειτουργίας
∆ήλωση καλλιέργειας /ζωικού κεφαλαίου

Μηχανισµοί ελεγχόµενου περιβάλλοντος (περιφραφή)
1.
2.
3.
4.

Θέρµανση :
Υγρασία :
Αερισµός :
Λοιποί :

Παρατηρήσεις

Για τον έλεγχο

Στοιχεία ελέγχου
Γεωτεχνικός
Ηµεροµηνία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο, η …………………………………………………………...……..
Κάτοικος του ∆ήµου / Κοινότητας………………………………………….………..
µε ΑΦΜ ……………………………… και κάτοχος του αριθ. ∆Τ ………………….
καλλιεργεί

/

εκτρέφει,

εντός

ελεγχοµένου

περιβάλλοντος

έκτασης………….…....
ανθοκοµικά / κτηνοτροφικά / κηπευτικά προϊόντα.
Το έτος ……………………………….. παράγει τα εξής προϊόντα:
…………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Επισηµαίνεται ότι η µεν παραγωγή των ανθοκοµικών και κτηνοτροφικών
προϊόντων στο ελεγχόµενο περιβάλλον γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
η δε παραγωγή των κηπευτικών από την 1η Νοεµβρίου …………………….
µέχρι την 15η Ιουνίου του ………….

Με εντολή Προέδρου,
Ο Προϊστάµενος του Υποκ/τος

