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Δηλώσεις φωτιά
για τα δικαιώματα
ενισχύσεων ως το 2020
Μειωμένη κατά 15% σε σχέση με πέρσι η μοναδιαία αξία τους
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κοµβικής σηµασίας για την κατοχύρωση των παλιών και την ενεργοποίηση νέων δικαιωµάτων επί κοινοτικών ενισχύσεων (ενιαία, εξισωτική κ.λπ.), είναι η φετινή δήλωση
ΟΣ∆Ε, η υποβολή της οποίας ηλεκτρονικά ξεκινά τελικά 19 Ιανουαρίου. Οι καλλιέργειες που θα δηλωθούν στο ΟΣ∆Ε του 2015 θα δώσουν στους αγρότες τα δικαιώµατα
που θα τους ακολουθούν µέχρι το
2020, για αυτό καλό θα είναι οι παραγωγοί να δηλώσουν τις εκτάσεις
προς επιδότηση, που δεν δήλωναν
µέχρι τώρα. Τα νέα δικαιώµατα για
την περίοδο 2015-2020 θα µοιραστούν εφάπαξ κι εφόσον ενεργοποιούνται θα ισχύσουν σε όλη την
προγραµµατική περίοδο.
Ο αριθµός των δικαιωµάτων θα
διαµοιραστεί ανάλογα µε τον αριθµό των εκταρίων, ενώ η αξία τους
θα είναι µεταβλητή στα έτη µε σύγκλιση όπου χρειάζεται. Τα δικαιώµατα εθνικού αποθέµατος που θα
αρχίσουν να δίνονται µε τα κριτήρια που θα οριστούν από φέτος θα
έχουν εξαρχής και σταθερή την αξία

του δικαιώµατος της περιφέρειας.
Μάλιστα, σύµφωνα µε όσα έχει αναφέρει µέχρι τώρα ο Γενικός Γραµµατέας ∆. Μελάς, ο υπολογισµός του
ύψους της επιδότησης στη νέα ΚΑΠ
θα προκύπτει από το ύψος των δικαιωµάτων του 2014 µείον το 15%.
Επίσης, αυτοί που λαµβάνουν υψηλές επιδοτήσεις θα χάσουν µέρος αυτών (µέγιστη απώλεια 30%), ώστε να
προσεγγίσουν το µέσο όρο της περιφέρειας στην οποία εντάσσονται
(250 ευρώ/εκτάριο στους βοσκοτόπους, 420 ευρώ/εκτάριο στις αρόσιµες και 500 ευρώ/εκτάριο στις δενδρώδεις), ενώ όσοι παίρνουν χαµηλές θα ανεβαίνουν κάθε χρόνο για
να πιάσουν κι αυτοί το µέσο όρο, του-

λάχιστον στο 60% της µέσης αξίας
της περιφέρειάς τους, ως το 2019.
Κάποιοι µάλιστα επιµένουν ότι αντίθετα µε τη ρητορική που έχουν
αναπτύξει τα τελευταία χρόνια οι
τεχνοκράτες των Βρυξελλών, η εφάπαξ αναγνώριση των νέων δικαιωµάτων, δηλαδή το γεγονός ότι το σύστηµα δεν γίνεται δυναµικό
(ό,τι καλλιεργείς αναγνωρίζεται και
τεκµηριώνει δικαιώµατα), πάει πολύ πίσω τα πράγµατα.
Αυτό, σε συνδυασµό µε την αξιοποίηση της προστατευτικής δικλίδας 60%-30% (σύγκλιση) των ελληνικών αρχών, οδηγεί σε δραµατικούς
περιορισµούς της «κινητικότητας»
του συστήµατος και σε πραγµατική δικαίωση των αγροτών του καναπέ, ενώ στερεί κάθε δυνατότητα
προγραµµατισµού σοβαρών επενδύσεων από τους φιλόδοξους νέους. Για να υπολογίσει δε κάποιος
την αρχική µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων του το 2015, πρέπει να
ανατρέξει στην περσινή αίτηση ΟΣ∆Ε στη στήλη συνολική αξία δικαιωµάτων, η οποία είναι µειωµένη από το 2013 περίπου 8,3%. Αυτό το
ποσό, αν µειωθεί κατά 15% δίνει τη
νέα αξία για φέτος.
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Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης 2015

Από 19 Ιανουαρίου
οι δηλώσεις ΟΣΔΕ
Οn line στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή μέσω των ήδη πιστοποιημένων φορέων
Άνοιγει τελικά από τη ∆ευτέρα 19
Ιανουαρίου και όχι από τις 16, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, το
διαδικτυακό σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ για όσους δικαιούχους θέλουν
να υποβάλλουν µόνοι τους τις αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης, σύµφωνα µε τον Οργανισµό.
Παράλληλα ξεκινά και η διαδικασία για την υποβολή των Αιτήσεων µέσω τον ήδη πιστοποιηµένων φορέων, οι οποίοι πρέπει να
έχουν αποστείλει επιστολή γνωστοποίησης πρόθεσης και ναι ενεργοποιηθεί πλήρως µέχρι 21
Ιανουαρίου αλλιώς θα αποκλείεται από την πρόσβαση στο σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του
Οργανισµού, οι προσκοµιζόµενες
εξουσιοδοτήσεις δεν θα δεσµεύουν τους αγρότες στην υποβολή
των αιτήσεων τους στον υποψήφιο Φορέα και δεν θα ισχύσουν
κατά την διάρκεια υποβολής των
αιτήσεων. Επίσης σηµειώνεται ότι η εξουσιοδότηση αυτή ανακαλείται εγγράφως οποτεδήποτε
και για οποιοδήποτε λόγο. Αυτό
σηµαίνει ουσιαστικά πως δίνεται πλέον η δυνατότητα στον αγρότη να υποβάλλει τη δήλωση
ΟΣ∆Ε σε όποιον πιστοποιηµένο
φορέα επιλέξει ο ίδιος και όχι υποχρεωτικά σε όποιον φορέα του
δώσει κωδικό. Επιπλέον, διευκρινίζεται πως ο παραγωγός δηλώνει την πρόθεσή του να υποβάλ-

Μέχρι 15 Μαΐου
Η συλλογή των αιτήσεων
ολοκληρώνεται σύµφωνα
µε τους Κοινοτικούς Κανονισµούς µέχρι 15 Μαΐου
κάθε έτους για τις εµπρόθεσµες αιτήσεις και µέχρι 9
Ιουνίου κάθε έτους για τις
εκπρόθεσµες.

λει την Αίτηση µόνο για το έτος
2015 µε τον συγκεκριµένο Φορέα
και όχι έως το 2020.
Αναφορικά µε τη διαδικασία υποβολής, η συλλογή των αιτήσεων ολοκληρώνεται µέχρι 15 Μαΐου κάθε έτους για τις εµπρόθεσµες αιτήσεις και µέχρι 9 Ιουνίου
κάθε έτους για τις εκπρόθεσµες.
Η αίτηση του δικαιούχου υποβάλλεται, είτε:
απευθείας από τον ίδιο τον
δικαιούχο µέσω ψηφιακής υπηρεσίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ (on line υποβολή) και φυσικής ταυτοποίη-

σης αυτού από τις υπηρεσίες του
Οργανισµού,
µέσω ενός πιστοποιηµένου
ενδιάµεσου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α’ Βαθµού ή Φορέας Β’ βαθµού) της επιλογής του
που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του
εκµετάλλευσης.
Όλοι οι δικαιούχοι θα κάνουν
χρήση προσωπικών κωδικών ταυτοποίησης για την διαδικτυακή
πρόσβαση στο σύστηµα υποβολής αιτήσεων.
Επισηµαίνεται ότι, όταν ο δικαιούχος επιλέξει να υποβάλει
την αίτηση του απευθείας µέσω
της ψηφιακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ (on line υποβολή), η επιλογή αυτή αφορά στην χρήση
του συστήµατος υποβολής αιτήσεων από τον ίδιο αποκλειστικά
και όχι από τρίτα πρόσωπα. Περιστατικά κατά τα οποία διαπιστώνεται χρήση αυτής της επιλογής
από τρίτα πρόσωπα, θα παραπέµπονται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών.
Την υποδοχή και τη διασταύρωση του συνόλου των αιτήσεων
των Φορέων Α’ Βαθµού µιας γεωγραφικής περιοχής µαζί µε τις αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας από τους δικαιούχους (on
line υποβολή) στην εν λόγω γεωγραφική περιοχή, την αναλαµβάνουν οι Φορείς Β’ Βαθµού.

Η διαδικτυακή αίτηση γίνεται απ’ευθείας από τον παραγωγό στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ η αίτηση µέσω των
Φορέων περνά πρώτα από τον Α’, τον Β’, τη Γαία Επιχειρείν και στο τέλος καταλήγει στον Οργανισµό.

Πλήθος Αναµενόµενων Αιτήσεων Ανά Γεωγραφική Περιοχή Φορέων υπό Πιστοποίηση
Γεωγραφική
Περιοχή Περιφερειακή
Ενότητα

Πλήθος
οριστικών
αιτήσεων

Γεωγραφική
Περιοχή Περιφερειακή
Ενότητα

Πλήθος
οριστικών
αιτήσεων

Γεωγραφική
Περιοχή Περιφερειακή
Ενότητα

Πλήθος
οριστικών
αιτήσεων

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

31.365

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

4.457

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

12.564

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

14.481

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

20.417

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

42.396

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

9.332

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4.956

ΞΑΝΘΗΣ

9.876

ΑΡΤΗΣ

8.262

ΚΑΒΑΛΑΣ

11.566

ΠΕΛΛΗΣ

19.484

ΑΤΤΙΚΗΣ

6.720

ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ

16.391

ΠΙΕΡΙΑΣ

12.089

ΑΧΑΙΑΣ

19.325

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

3.444

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

5.900

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

15.081

ΚΕΡΚΥΡΑΣ

10.785

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

22.051

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

4.015

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

2.241

ΡΟ∆ΟΠΗΣ

17.586

∆ΡΑΜΑΣ

6.924

ΚΙΛΚΙΣ

11.844

ΣΑΜΟΥ

7.477

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

12.318

ΚΟΖΑΝΗΣ

10.575

ΣΕΡΡΩΝ

25.757

ΕΒΡΟΥ

15.966

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

15.451

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

12.212

ΕΥΒΟΙΑΣ

15.370

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

7.153

ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ

23.373

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

943

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

22.242

ΦΛΩΡΙΝΗΣ

6.040

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

6.688

ΛΑΡΙΣΗΣ

32.265

ΦΩΚΙ∆ΟΣ

4.176

ΗΛΕΙΑΣ

28.343

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

20.358

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

13.245

ΗΜΑΘΙΑΣ

14.499

ΛΕΣΒΟΥ

17.844

ΧΑΝΙΩΝ

24.018

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

58.263

ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ

2.009

ΧΙΟΥ

4.240

ΣΥΝΟΛΟ:

744.377

300

αιτήσεις

Για να είναι κάποιος φορέας
επιλέξιµος σε κάποια
γεωγραφική περιοχή, ο
ικανοποιητικός αριθµός
δικαιούχων της ενυπόγραφης
κατάστασης ορίζεται σε 5% του
αναµενόµενου αριθµού
αιτήσεων της εν λόγω
γεωγραφικής περιοχής και σε
κάθε περίπτωση µεγαλύτερος
από 300.

6 έτη

Η πιστοποίηση ορίζεται
εξαετούς διάρκειας, από το
2015 έως και το 2020 και
αξιολογείται περιοδικά.
Για κάθε µια περίοδο υποβολής
ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης
στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε, δύναται
σε διαστήµατα που θα
καθορίζονται µε σχετικές
ανακοινώσεις από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ να υποβάλλονται και
νέοι φάκελοι υποψηφιότητας
από νέους φορείς προκειµένου
να τύχουν πιστοποίησης.

2 ευρώ
Πριν την έναρξη των εργασιών
των πιστοποιηµένων φορέων οι
Φορείς καλούνται να
προσκοµίσουν εγγυητική
επιστολή αναγνωρισµένου
πιστωτικού ιδρύµατος, ύψους 2
ευρώ ανά αναµενόµενη αίτηση
που θα διαχειρίζεται ο φορέας.

Σχηµατική Αναπαράσταση Σχεδίου Συλλογής
Αιτήσεων (ΕΑΕ), για τη προγραµµατική περίοδο 2014-2020.

115 Φορείς
Από τους 115 Φορείς που
εγκρίθηκαν το 2014, στις
περισσότερες περιπτώσεις
επρόκειτο για νυν ή πρώην
Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισµών, που ανήκουν
στο σχήµα Γαία Επιχειρείν.
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Από 2 έως 4 Φεβρουαρίου
η πιστοποίηση των φορέων
Άνευ ευθυνών ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τον τιμοκατάλογο ΟΣΔΕ
Ηλεκτρονικά από 2 έως 4 Φεβρουαρίου, µπορούν να στείλουν τους
φακέλους τους φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, αγροτικοί συνεταιρισµοί
και οµάδες παραγωγών, προκειµένου να πιστοποιηθούν ως Φορείς
για την συµπλήρωση και υποβολή
της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣ∆Ε για
τα έτη 2015-2020, και να προστεθούν στους ήδη 115 υπάρχοντες.
Συντονιστής έχει χρηστεί από το
2014 η κοινοπραξία ΓAIA-Επιχειρείν,
οπότε η πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ,
είναι ανοιχτή για την πιστοποίηση
Φορέων Α’ και Β’ βαθµού. Οι δύο αυτές βαθµίδες έχουν τις ίδιες αρµοδιότητες (δηλαδή να παραλαµβάνουν, να καταχωρούν τις αιτήσεις
κοκ), ωστόσο οι Β’ βαθµού οφείλουν επιπλέον να συνάψουν σχετικές συµβάσεις συνεργασίας εξαετούς διάρκειας (2015-2020) µε την
Γαία και επίσης να ελέγχουν και να
διορθώνουν όλες τις αιτήσεις πριν
φτάσουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για την αναγνώριση των Φορέων Α’ και Β’ παραµένει το κριτήριο
της κατ’ ελάχιστο αναµενόµενης εξυπηρέτησης τουλάχιστον 300 δικαιούχων ανά περιοχή, ενώ απαιτείται εγγυητική επιστολή των 2 ευρώ επί του αριθµού των αναµενόµενων αιτήσεων που θα διαχειρίζεται ο Φορέας. Να σηµειωθεί επιπλέον, ότι στην εν λόγω εγκύκλιο υπογραµµίζεται πώς οι εργασίες τις οποίες αναλαµβάνουν οι πιστοποιηµένοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φορείς θα

Εποπτική Αναπαράσταση ∆ιαδικασίας
Πιστοποίησης Φορέων Α’ Βαθµού
(Υποδοχής Αιτήσεων) και Φορέων Β’ Βαθµού
(Υποδοχής και Αποσφαλµάτωσης Αιτήσεων).

Σε δύο στάδια
Η αξιολόγηση των αιτήσεων
περιλαµβάνει 2 στάδια, µε
το πρώτο να αφορά τον
έλεγχο του φακέλου και το
δεύτερο την εξέταση
αµείβονται από τους αιτούντες παραγωγούς, µε βάση τιµοκατάλογο
του φορέα, και ουδεµία πλέον αρµοδιότητα ή ευθύνη τυχόν συνεπειών έχει ο Οργανισµός.
Αναλυτικά σύµφωνα µε την πρόσκληση, η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόµενων χωρίζονται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο ελέγχεται η πληρότητα των φακέλων, οι οποίες κατατίθενται αποκλειστικά διαδικτυακά, και θα πρέ-

πει να περιλαµβάνουν υποχρεωτικά τα εξής κεφάλαια:
Πρόταση υποψηφίου Φορέα,
η οποία περιλαµβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο και αναλυτικά την εµπειρία του σχετικά µε την παροχή
υπηρεσιών, ειδικότερα σε ότι αφορά τους αγρότες.
Πίνακας µε την εκπροσώπηση
τουλάχιστον 300 δικαιούχων µε τα
πλήρη στοιχεία τους.
Φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα
Όσον αφορά τους Φορείς Β, οι αιτήσεις τους καταχωρούνται από τη
Γαία, ενώ ο φάκελός τους θα πρέπει να περιλαµβάνει επί προσθέτως,
τη σύµβαση συνεργασίας µε το φορέα συντονισµού και πιστοποιητικά ποιότητας όπως ISO 9001 κλπ.

Ερωτηματολόγιο με 100 ερωτήσεις
σχετικά με τη νέα ΚΑΠ και τις αιτήσεις
Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, οι
φορείς θα εξεταστούν βάση ερωτηµατολογίου, που θα αφορά την αίτηση για τη νέα ΚΑΠ, όπως και σε
σενάρια επίδειξης για τη διαχείριση των εργασιών τους. Παράλλη-

λα θα πρέπει να προσκοµίσουν εκ
νέου φορολογική και ασφαλιστική
ενηµερότητα. Αναλυτικότερα κατά
το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, οι
Φορείς θα κριθούν στα κάτωθι:
Απάντηση ερωτηµατολογίου από
τον υπεύθυνο του έργου που θα αφορά τη αίτηση και τη νέα Κ.Α.Π.

Παράδοση εξουσιοδοτήσεων αγροτών σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αντίστοιχη παράγραφο
της πρόσκλησης και εφόσον δεν
έχουν προσκοµιστεί κατά το πρώτο στάδιο.
∆υνητική και κατά την κρίση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υλοποίηση σεναρίων επίδειξης από Φορείς Α’ ή
Β’ βαθµού.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, θα αναδειχθούν
ανά γεωγραφική περιοχή έως τα τέλη Μαρτίου, οι πιστοποιηµένοι Φορείς Α’ Βαθµού (ήτοι όσοι φορείς θα
έχουν επιτύχει και στα δύο στάδια αξιολόγησης) και οι πιστοποιηµένοι
Φορείς Β’ Βαθµού που έχουν συνάψει σύµβαση. µε την Γαία.

80%

Συνολικά στις 80 από τις
100 ερωτήσεις θα πρέπει να
απαντήσουν σωστά οι Α’ και
Β’ Φορείς ώστε να περάσουν
επιτυχώς το δεύτερο στάδιο
της αξιολόγησης.

Υπογραφές
Ο φάκελος υποψηφιότητας
θα πρέπει να περιλαµβάνει
κατά τον τελικό έλεγχο τις
ενυπόγραφες εξουσιοδοτήσεις
από τους παραγωγούς.
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Από τον κόμβο GAΙΑ
περνά ο συντονισμός
των αγροτικών επιδοτήσεων
Η υπόθεση αξιόπιστο ΟΣΔΕ ταλανίζει τη χώρα, φέρνοντας ποινές

Περί τις 750.000 αναµένεται
να φθάσουν οι αιτήσεις των
αγροτών στο ΟΣ∆Ε.

Προνόµιο
Τα τελευταία τρία χρόνια,
η κοινοπραξία NeuropublicΠΑΣΕΓΕΣ έχει το προνόµιο της
αποκλειστικής πρόσβασης στο
σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε βάση
τη σύµβαση µε το υπουργείο

Ιδιαίτερα κρίσιµη καθίσταται η φετινή συµπλήρωση των δηλώσεων ΟΣ∆Ε από τους Έλληνες αγρότες καθώς µε βάση τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν στη βάση δεδοµένων
του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ενεργοποιηθούν
τα νέα δικαιώµατα της ενιαίας ενίσχυσης που θα τους ακολουθούν έως το 2020.
Η υπόθεση Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επιδοτήσεων - που
από το 2006 που άρχιζε να εφαρµόζεται - και ενόσω έχει κατασπαταληθεί δηµόσιο χρήµα για την οργάνωση
του, ταλανίζει µέχρι σήµερα τη χώρα
που συνεχίζει να µην διαθέτει ένα αξιόπιστο φορέα πληρωµών, γεγονός
που αποτυπώνεται από τους συνεχείς
καταλογισµούς της ΕΕ.
Μάλιστα, λίγο πριν την εκπνοή
του 2014 η Κοµισιόν ανακοίνωσε ότι θα παρακρατήσει – για πρώτη φορά - προληπτικά γεωργικές ενισχύσεις της ΚΑΠ προς την Ελλάδα για
το οικονοµικό έτος 2014–2015, ύψους 17 εκατοµµυρίων ευρώ, λόγω
προβληµάτων διαχείρισης
στο εθνικό Σύστηµα Αναγνώρισης Αγροτεµαχίων
(ΣΑΑ), αµφισβητώντας ευθέως την αξιοπιστία του
ελληνικού ΟΣ∆Ε.
Τα τελευταία τρία χρόνια,
η κοινοπραξία NeuropublicΠΑΣΕΓΕΣ έχει το προνόµιο
της αποκλειστικής πρόσβασης στο σύστηµα του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε βάση τη σύµβαση µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για
τη σύνταξη και υποστήριξη των δηλώσεων ΟΣ∆Ε.
Επίσης, έχει θέσει σε λειτουργία την ηλεκτρονική
της πύλη GΑΙΑ Επιχειρείν
(www.c-gaia.gr), όπου µπορεί να εγγραφεί ο αγρότης µε
δικό του κωδικό, έναντι φυσικά σχετικής χρέωσης για την παροχή των όποιων υπηρεσιών (επιδότησης, ΦΠΑ,
κλπ). Βέβαια, η Neuropublic, από το
2005 είναι ο βασικός προµηθευτής
του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων σχετιζόµενων
µε την ΚΑΠ και την αγροτική ανάπτυξη, ενώ η εταιρεία εξαρχής συµµετείχε
στην δηµιουργία πληροφοριακών συστηµάτων στους παρακάτω πυλώνες:
1ος πυλώνας: Άµεσες ενισχύσειςΕΓΤΕ.

Σύµβουλος
εκµετάλλευσης
Στο µπουκέτο υπηρεσιών που
προσφέρει το δίκτυο της GAIA
Eπιχειρείν περιλαµβάνεται και το
GM-BSNSS PLAN που
λειτουργεί ως επενδυτικός
σύµβουλος για το νέο ή τον
υφιστάµενο αγρότη.
Η υπηρεσία, στηριζόµενη στη
γνωσιακή βάση της GAIA, και
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
χρήστη, δίνει τεκµηριωµένες
απαντήσεις σε προβλήµατα /
ερωτήσεις που σχετίζονται µε τα
επιχειρηµατικά του σχέδια στον
αγροτικό τοµέα, όπως:
Αξίζει να αρχίσω µία νέα
αγροτική δραστηριότητα;
Θα έχω όφελος αν
τροποποιήσω το είδος της
καλλιέργειάς µου;
Ποια θα είναι η µελλοντική
µου κατάσταση αν εκσυγχρονίσω
τον τρόπο που καλλιεργώ;
Πώς µπορώ να παράγω
ποιοτικότερα προϊόντα;
Τι θα πρέπει να τροποποιήσω
για να µεγιστοποιήσω το κέρδος
µου; κ.λπ.
Η υπηρεσία διαµέσου µιας
σειράς δοµηµένων και
αλληλοεξαρτώµενων
ερωτήσεων διαµορφώνει την
εικόνα του χρήστη. Εν συνεχεία,
αντλώντας στοιχεία όπως: κόστη
και αποδόσεις ανά καλλιέργεια,
επιδοτήσεις, δυνατότητες
χρηµατοδότησης, προβλεπόµενη
ζήτηση, κανάλια διάθεσης,
προτείνει εξατοµικευµένα
επιχειρησιακά πλάνα ανάπτυξης.

2ος πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία-ΕΓΤΑΑ-ΕΤΑ.
Σύµφωνα πάντως µε αναφορές
του διευθύνοντα συµβούλου της
GΑΙΑ Eπιχειρείν Γιάννη Κουφουδάκη, το 2014 τα έξοδα του ελληνικού
προϋπολογισµού περιορίστηκαν κατά 45 εκατ. ευρώ, ποσά τα οποία επιβάρυναν τα κονδύλια του υπουργείου Οικονοµικών για να υποβάλλουν τις αιτήσεις ενίσχυσης οι αγρότες. Κατά τον ίδιο, πέρυσι τουλάχιστον 600.000 αγρότες χρησιµοποίησαν τον κόµβο της GAIA (93 γρα-

φεία ανά την επικράτεια), ενώ περί τους 100.000 αξιοποίησαν τις υπηρεσίες της για την πληρωµή των
φόρων τους (ΦΠΑ).
Πρόκειται για µια νέα εξειδικευµένη εφαρµογή που αφορά στην επιστροφή Φ.Π.Α. των Αγροτών Ειδικού Καθεστώτος, η οποία αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει το σύνολο
των Αγροτών που είναι δικαιούχοι
αλλά και των Αγροτικών Ενώσεων
και των Συνεταιρισµών που διεκπεραιώνουν την διαδικασία αυτή για
λογαριασµό των µελών τους.
Η συγκεκριµένη υπηρεσία εύκολα και γρήγορα εξασφαλίζει πλήρες και έτοιµο το ειδικό έντυπο Φ6,
µαζί µε τους συνηµµένους πίνακες
που απαιτούνται για την κατάθεση
της αίτησης στην ∆.Ο.Υ. , ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής της αίτησης: είτε η αίτηση υποβάλλεται απευθείας από το δικαιούχο Αγρότη
στη ∆.Ο.Υ. , είτε µέσω της συνεταιριστικής οργάνωσης.
Σε κάθε περίπτωση το GAIA Επιχειρείν, έχοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ
πελατολόγιο αγροτών, που δίνεται
µέσω της βάσης δεδοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και του δικτύου της ΠΑΣΕΓΕΣ (Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών), εκτός από τις υπηρεσίες που
αφορούν τον τοµέα των επιδοτήσεων (ΟΣ∆Ε) και γραφειοκρατικές διαδικασίες φιλοδοξεί να αποτελέσει
τον ενδιάµεσο φορέα που θα εντοπίζει τους µεγάλους εµπορικούς οµίλους του εξωτερικού όσο και την οµάδα αγροτών που θα παράγει ποιοτικά προϊόντα για λογαριασµό τους.
Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρείται η
συµµετοχή της Τράπεζας Πειραιώς,
η οποία συµµετέχει στην GΑΙΑ µε
30% µέσω της θυγατρικής της εταιρείας «Εξέλιξη». Εξάλλου, το κοµµάτι της συµβολαιακής γεωργίας, που
αναπτύσσει µε ιδιαίτερη επιτυχία η
Πειραιώς, είναι ένας από τους µεγάλους στόχους της εταιρείας. Επιπρόσθετα, από την 1 Ιανουαρίου 2015 η
GΑΙΑ καθιέρωσε την υπηρεσία Gaia
Infarm, απευθυνόµενη σε όσους ασχολούνται µε την αγροτική παραγωγή, ενώ χρήσιµο εργαλείο αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία, µέσω
του GAIA Business Intelligence, που
αφορούν σε καλλιέργειες, στην αγροτική δραστηριότητα ανά περιοχή, σε είδη ζώων που εκτρέφονται
στη χώρα κλπ.

