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Υποψηφιότητα
για ενίσχυση
και το βαμβάκι

Όσον αφορά τη στήριξη στους
ελαιοπαραγωγούς, ο υπουργός Μάκης
Βορίδης, από το βήµα της Βουλής εξήγησε
ότι από την πλατεία Βάθη επέλεξαν να
δοθεί η ειδική ενίσχυση µόνο στους κατ’
επάγγελµα αγρότες καθώς οι ίδιοι δεν
έχουν καµία άλλη πηγή εισοδήµατος και
βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση έναντι
των ετεροεπαγγελµατιών.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Οριστικά εκτός της προβλεπόµενης ειδικής ενίσχυσης για τους ελαιοκαλλιεργητές, που υπολογίζεται κατά µέσο όρο σε 30 ευρώ το στρέµµα, βλέπει τους ετεροεπαγγελµατίες του κλάδου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης
Βορίδης. Την ίδια στιγµή, πληθαίνουν τα αιτήµατα που µεταφέρουν αυτές τις µέρες βουλευτές από πολλές περιοχές της χώρας και κυρίως από την Κρήτη, για περαιτέρω στήριξη σε
προϊόντα µε ειδικά προβλήµατα και αρνητικές
επιπτώσεις λόγω της πανδηµίας.
Απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις την Τρίτη 3 Νοεµβρίου στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο κ. Βορίδης παρείχε ορισµένες επεξηγήσεις σχετικά µε την πληρωµή της
έκτακτης ενίσχυσης στο ελαιόλαδο. Ειδικότερα, σε παρατήρηση του βουλευτή Ηρακλείου
του Κινήµατος Αλλαγής, Βασίλη Κεγκέρογλου,
ότι το ποσό ενίσχυσης ύψους 126 εκατ. ευρώ
που θα κατευθυνθεί στους ελαιοπαραγωγούς
που επλήγησαν από την πανδηµία του κορωνοϊού είναι µικρό και από αυτό έχουν εξαιρεθεί οι µη κατ’ επάγγελµα αγρότες, ο κ. Βορίδης
εξήγησε ότι το υπουργείο διοχετεύει σε αυτή
την ενίσχυση το σύνολο του διαθέσιµου ποσού του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
και επέλεξε να δοθεί η συγκεκριµένη ενίσχυση µόνο στους κατ’ επάγγελµα αγρότες καθώς οι ίδιοι δεν έχουν καµία άλλη πηγή εισοδήµατος και βρίσκονται σε δυσµενέστερη θέση έναντι των ετεροεπαγγελµατιών. Αναφορικά µε τον τρόπο υπολογισµού της συγκεκριµένης ενίσχυσης, η οποία έχει κατηγοριοποιηθεί σε κλάσεις καλλιεργούµενων εκτάσεων σε εκτάρια και όχι µε τον κλασικό τρόπο
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Μόνο οι κατ’ επάγγελμα
στην πριμοδότηση του ελαιολάδου
Πληρώνονται αλιείς και παραγωγοί λαϊκών αγορών, προς ενστάσεις για το 4ευρω
στρεµµατικής ενίσχυσης, διευκρίνισε ότι ο συγκεκριµένος τρόπος υπολογισµού προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό.

Νοέµβριο ξεκινούν οι αιτήσεις
Το κείµενο της προκήρυξης του Μέτρου 21
µέσω του οποίου θα αποζηµιωθούν οι παραγωγοί ελαιολάδου, βρίσκεται στην τελική
του φάση επεξεργασίας, µε τις πληροφορίες να θέλουν τη δηµοσίευση της πρόσκλησης µέσα στις επόµενες ηµέρες.
Έπειτα από τη δηµοσίευση του µέτρου στην
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης στα τέλη Οκτωβρίου, οι αρµόδιες υπηρεσίες της γενικής γραµµατείας διαχείρισης κοινοτικών πόρων, προ-

Επιπλέον 90 εκατ. ζητούν τα θερµοκήπια
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χωρούν τις διεργασίες για την ολοκλήρωση
του πληροφοριακού συστήµατος. Προς το παρόν οι πληροφορίες είναι περιορισµένες, ωστόσο όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, τόσο το κείµενο της πρόσκλησης, όσο και το
πληροφοριακό σύστηµα ολοκληρώνονται,
κάτι που τοποθετεί την έναρξη των αιτήσεων στο πολύ κοντινό διάστηµα. Το δεδοµένο πάντως είναι ότι µέχρι το τέλος του έτους
η διαδικασία ένταξης των δικαιούχων παραγωγών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, µε τις
πληρωµές να γίνονται από το 2021. Υπενθυµίζεται ότι µέσω του µέτρου αυτού οι ενισχύσεις των 30 ευρώ το στρέµµα κατανέµονται σε 145.000 περίπου ελαιοπαραγωγούς.

/

Σε ό,τι αφορά το ζήτηµα που έθεσε ο βουλευτής Βασίλης Κεγκέρογλου για αύξηση
στο ποσό ενίσχυσης που ζητούν οι παραγωγοί θερµοκηπιακών κηπευτικών της Κρήτης
µε 90 επιπλέον εκατ. ευρώ, ο υπουργός συνέστησε την προσοχή όλων στη διατύπωση
των ποσών που αναφέρονται κατά καιρούς,
επισηµαίνοντας ότι οι αριθµοί θα πρέπει να
είναι απολύτως τεκµηριωµένοι, καθώς η διαδικασία των κρατικών ενισχύσεων είναι ελεγκτέα και προϋποθέτει την προηγούµενη
έγκριση τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόσθεσε δε ότι ο ίδιος είναι ανοιχτός
σε καλόπιστο διάλογο µε όλους, ανεξαιρέ-

τως, τους παραγωγούς και υπογράµµισε ότι
θα επανεξετάσει το αίτηµα των παραγωγών
θερµοκηπιακών κηπευτικών Κρήτης για µία
µεγαλύτερη ενίσχυση, τοποθετώντας την ωστόσο σε ένα πλαίσιο που θα αφορά ευρύτερα τις συγκεκριµένες παραγωγές.

Από βδοµάδα πιστώσεις σε αλιείς,
εν αναµονή οι παραγωγοί λαϊκών,
ενστάσεις για τους αιγοπροβατοτρόφους
Όσον αφορά τώρα τις εκκρεµότητες στις πληρωµές των ήδη ανακοινωθέντων ειδικών ενισχύσεων, πρώτοι στη σειρά είναι οι 9.900 αλιείς για τους οποίους η πίστωση δροµολογείται
µέσα στην επόµενη εβδοµάδα, ενώ θα ακολουθήσουν και οι παραγωγοί λαϊκών αγορών, οι
οποίοι υπολογίζονται περί τους 15.000 δικαιούχους. Εν τω µεταξύ, υπενθυµίζεται ότι την
περασµένη εβδοµάδα ολοκληρώθηκε η πληρωµή των αιγοπροβατοτρόφων, που ωστόσο
προκάλεσε τεράστια απογοήτευση σε χιλιάδες
κτηνοτρόφους, οι οποίοι έµειναν εκτός λόγω
των λειψών δειγµατοληψιών, όπως πρώτο το
Agronews και η Agrenda αποκάλυψαν. Οι έντονες αντιδράσεις του παραγωγικού κόσµου
οδήγησε τους αρµόδιους να συζητούν την πιθανότητα της διαδικασίας εντάσεων, κάτι το
οποίο δεν προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις για τις ειδικές ενισχύσεις, ωστόσο µέχρι
την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές δεν
υπήρχε ακόµα κάποια επίσηµη ενηµέρωση.

Χαρακτήρα αναγκαίου αποκτά το
ενδεχόµενο µιας έκτακτης ενίσχυσης
στην εγχώρια βαµβακοκαλλιέργεια, όσο
οι ευµετάβλητες ισορροπίες της αγοράς
επιµένουν µε αφορµή και το δεύτερο
κύµα του κορωνοϊού που επεκτείνεται
διεθνώς. Έχοντας τα χρηµατιστήρια
απωλέσει το ψυχολογικό όριο των 70
σεντς η λίµπρα έπειτα από µια απότοµη
διόρθωση την προηγούµενη εβδοµάδα,
η αγορά κλήθηκε να αντιµετωπίσει και τη
δοκιµασία των αµερικανικών εκλογών, µε
ορισµένους αναλυτές να µην αποκλείουν
το ενδεχόµενο η διόρθωση να τραβήξει
ακόµα και στα 66 σεντς την αγορά, παρά
το ότι ενεργοποιήθηκαν αντιστάσεις στα
68 σεντς. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το
εύρος διακύµανσης βάζει πολλά εµπόδια
στα φιξαρίσµατα αυτό το διάστηµα, µε τα
συµβόλαια ∆εκεµβρίου που επηρεάζουν
πολύ τις τιµές του Έλληνα παραγωγού,
να είναι και τα πιο ευµετάβλητα. Σε αυτό
το πλαίσιο λοιπόν, πέραν του γεγονότος
ότι η αγορά έχει υποστεί µεγάλη πίεση
διεθνώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να
παραµείνει σαν καλλιέργεια στη χώρα
µας, γι’ αυτό και το επιδοτεί κάθε χρόνο
µε 180 εκατ. ευρώ περίπου (ειδικό
καθεστώς - συνδεδεµένη ενίσχυση).
Τυχόν εγκατάλειψη των καλλιεργητών
σε µια δύσκολη χρονιά, όπως η φετινή,
θα µπορούσε να σηµάνει την αρχή του
τέλους για τη βαµβακοκαλλιέργεια στην
οποία έχουν επενδύσει πολλοί τόσο από
τις εισροές όσο και από τη µεταποιητική
βιοµηχανία, δηλαδή τα εκκοκκιστήρια.
Προς το παρόν οι περισσότερες
εκκοκκιστικές επιχειρήσεις αγοράζουν
µε ανοιχτή τιµή και προκαταβολές που
προδιαθέτουν για χαµηλές τελικές τιµές.
Η στήριξη στην καλλιέργεια θα µπορούσε
να κατευθυνθεί απευθείας στους
παραγωγούς, είτε να επέλθει µέσω
παροχής εργαλείων δανεισµού, κάτι που
µάλιστα θα ελάφρυνε τον κρατικό
προϋπολογισµό, αφού έτσι η ίδια η αγορά
θα µπορούσε να χρηµατοδοτήσει τη ζηµιά
της πανδηµίας, δίνοντας περιθώρια στους
εκκοκκιστές να αγοράσουν σε καλή τιµή
παρά το ρίσκο.

15 28190
Ο κωδικός
15 28190 αντιστοιχεί στην κατηγορία
ελαιώνας- επιτραπέζια ελιά

13 εκατ. ευρώ
Η έκτακτη ενίσχυση
προβλέπει 70 ευρώ
το στρέµµα για
15.291 ελαιοπαραγωγούς για περίπου
188.041 στρέµµατα
επιτραπέζιας ελιάς
Καλαµών

∆ήλωση ΟΣ∆Ε
Κάποιοι παραγωγοί
είτε δεν γνώριζαν,
είτε το σύστηµα
δεν τους επέτρεπε
να δηλώσουν την
ποικιλία Καλαµών

Χιλιάδες παραγωγοί χάνουν
τα 70 ευρώ στην Καλαμών
Φαίνεται ότι παγώνει προσωρινά το σχέδιο παροχής έκτακτης ενίσχυσης στην ελιά Καλαµών, που
αφορά αποζηµίωση 70 ευρώ το στρέµµα στους παραγωγούς, αφού σχεδόν οι µισές εκτάσεις µένουν
εκτός λίστας µε την υφιστάµενη διατύπωση του κανονισµού. Για την ακρίβεια, τουλάχιστον 140.000
στρέµµατα µε ελιά Καλαµών είναι δηλωµένα στο
σύστηµα ΟΣ∆Ε µε τον κωδικό 15 28190 που αντιστοιχεί στην κατηγορία ελαιώνας- επιτραπέζια ελιά στην Αιτωλοακαρνανία, τη στιγµή που οι υπολογισµοί της πλατείας Βάθη που έχει εγκρίνει
και η Κοµισιόν, αναγνωρίζουν 14.700 στρέµµατα
στην περιοχή µε βάση το ΟΣ∆Ε. Οι οδηγίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την παροχή
της έκτακτης ενίσχυσης στους ελαιοπαραγωγούς,
λαµβάνοντας υπ όψιν τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε στις οποίες έχει διευκρινιστεί η ποικιλία, προβλέπουν
το ποσό των 70 ευρώ το στρέµµα για 15.291 ελαιοπαραγωγούς για περίπου 188.041 στρέµµατα επιτραπέζιας ελιάς Καλαµών, στο πλαίσιο των ειδικών ενισχύσεων λόγω κορωνοϊού προγράµµατος συνολικού ύψους 39,6 εκατ. ευρώ.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ οι παραγωγοί είτε δεν
γνώριζαν, είτε το σύστηµα δεν τους επέτρεπε να
δηλώσουν την ποικιλία Καλαµών. Πάντως το γεγονός ότι τα στοιχεία του ΟΣ∆Ε δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα φαίνεται και από τους
όγκους παραγωγής της κάθε περιοχής. Έτσι, ενώ στη Λακωνία είναι δηλωµένες 97.000 εκτά-

Αναζητείται λύση
Το υπουργείο αναζητά φόρµουλα, ώστε
να καταστεί δυνατή η ένταξη στο µέτρο
και όσων παραγωγών δήλωσαν γενικά
καλλιέργεια επιτραπέζιας ελιάς

σεις µε Καλαµών, η παραγωγή κυµαίνεται ανάµεσα στους 25.000 µε 28.000 τόνους. Στη Φθιώτιδα, µε παραγωγή 15.000 - 18.0000 τόνων, είναι
δηλωµένα 42.000 στρέµµατα. Τώρα στην Αιτωλοακαρνανία των 45.000 – 50.000 τόνων Καλαµών,
τα δηλωµένα στρέµµατα είναι 14.700.
Πληροφορίες θέλουν τώρα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να αναζητά φόρµουλα, ώστε να
καταστεί δυνατή η ένταξη στο µέτρο ενίσχυσης
και των παραγωγών εκείνων που έχουν δηλώσει
καλλιέργεια επιτραπέζιας ελιάς γενικά τουλάχιστον στην περιοχή αυτή. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν
αποκλείει την εκ νέου επεξεργασία του συνολικού προγράµµατος, που συνεπάγεται νέο αίτηµα και αναµονή της έγκρισης από την Κοµισιόν.

Επιστολή Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ
για το ζήτηµα στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Εν τω µεταξύ, η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ µε επιστολή της
στον ΟΠΕΚΕΠΕ αναδεικνύει το ενδεχόµενο χιλιάδες παραγωγοί Καλαµών από όλες τις περιοχές
της χώρας, που έχουν πληγεί από την πανδηµία,
κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την ενίσχυση,
αφού στις ∆ηλώσεις που υπέβαλαν για την Ενιαία
Ενίσχυση το 2019, δεν έδωσαν σηµασία στην εξειδίκευση της ποικιλίας, συµπληρώνοντας το σχετικό πεδίο ως επιτραπέζια/βρώσιµη ελιά., ζητώντας
παράλληλα τη δυνατότητα καταχώρησης της ποικιλίας µέσω τροποποιητικών δηλώσεων στο ΟΣ∆Ε του 2019. Συγκεκριµένα, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ζητά
να εξεταστεί η δυνατότητα καταχώρησης της ποικιλίας µέσω τροποποιητικών δηλώσεων στο ΟΣ∆Ε του 2019, ώστε, µε την προσκόµιση όλων των
απαραίτητων δικαιολογητικών που θα πιστοποιούν την ποικιλία (τιµολόγια, αποδείξεις κτλ), να
µπορέσουν οι παραγωγοί που πράγµατι δικαιούνται την ενίσχυση να τη λάβουν, σύµφωνα µε τα
όσα έχει επίσηµα η πολιτεία ορίσει.

