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Ιούνιο ατόφια η ειδική βάμβακος λόγω Ιανού
Μέσα στον Ιούνιο και αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος των
ενστάσεων και σταλούν τα πορίσµατα στον Οργανισµό
Πληρωµών θα τρέξει µια συµπληρωµατική πληρωµή για την
ειδική ενίσχυση στους βαµβακοπαραγωγούς, που επλήγησαν
από τον Ιανό και δεν έπιασαν το πλαφόν των απαραίτητων
κιλών. Μάλιστα, σε συνάντησή του µε τη βουλευτή Λάρισας
Ν∆ Στ. Μπίζιου, ο διοικητής του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος
τη διαβεβαίωσε ότι «οι βαµβακοπαραγωγοί που επλήγησαν

από τον κυκλώνα Ιανό δεν θα χάσουν την συνδεδεµένη
ενίσχυση ακόµη και αν δεν πέτυχαν το πλαφόν των 260 κιλών
ανά στρέµµα». Ο κ. Λυκουρέντζος δεσµεύτηκε, επιπλέον, ότι
«δεν πρόκειται να υπάρξει καµία αύξηση ασφαλιστικών
εισφορών για το 2021», ενώ όσον αφορά τις πρόσφατες
καταστροφές στα επιτραπέζια και βιοµηχανικά αχλάδια στον
Τύρναβο, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «µόλις ο ΕΛΓΑ λάβει το
πόρισµα της αυτοψίας, θα ξεκινήσει άµεσα τη διαδικασία».

Τον επόμενο μήνα
Βιολογικά και
υπόλοιπα ενιαίας
Μετά την πίστωση των συνδεδεμένων ζωικής
81 εκατ. ευρώ, στη σειρά οι ειδικές ενισχύσεις και οι
διασταυρωτικοί για τις εκκρεμότητες του 2020
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Και αφού ολοκληρώθηκε στα σιωπηλά, χωρίς
ανακοινώσεις και τυµπανοκρουσίες, η πολυαναµενόµενη εδώ και ένα µήνα πληρωµή των
συνδεδεµένων στα ζωικά, στα βήµατα της συνηθισµένης διαδικασίας θα κινηθούν το αµέσως επόµενο διάστηµα οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών, προκειµένου µέσα στις
επόµενες 40 ηµέρες να κλείσουν όλα τα υπόλοιπα της περσινής χρονιάς τόσο όσον αφορά
την ενιαία ενίσχυση, αλλά και τα προγράµµατα.
Οι µεγαλύτερες εκκρεµότητες αφορούν τα Βιολογικά, για τα οποία εγκρίθηκαν ήδη 52 εκατ.
ευρώ και τα ποσά που ξέµειναν από την πληρωµή του περασµένου ∆εκέµβρη για το 3% της βασικής ενίσχυσης, το 5% του πρασινίσµατος και
το 10% για τους αγρότες νεαρής ηλικίας, λόγω
του «µπλεξίµατος» µε το Εθνικό Απόθεµα, που
υπολογίζονται περί τα 100 εκατ. ευρώ, αλλά και
περί τα 50 εκατ. για ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού.
Σχετικά µε τα Βιολογικά είναι ξεκάθαρο ότι η
έκδοση των αποφάσεων για την έγκριση 35,5
εκατ. ευρώ για τη Βιολογική Γεωργία και περί-

που 16,5 εκατ. ευρώ για τη Βιολογική κτηνοτροφία, αποτιµάται ως σήµα έναρξης της διαδικασίας πιστώσεων των λογαριασµών των δικαιούχων και µάλιστα σχεδόν 20 µέρες νωρίτερα από πέρυσι. Ωστόσο, η «γραφειοκρατία» ορίζει οι καταστάσεις συµµόρφωσης να φύγουν
από τα περιφερειακά υποκαταστήµατα για να
«µαζευτούν» στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου
και θα τρέξουν οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για
να βγει η παρτίδα πληρωµής. Σηµειωτέον ότι
για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί µέχρι 31 Μαΐου η υποβολή ανακλήσεων ένταξης πράξης, αιτηµάτων τροποποίησης και οι
µεταβιβάσεις από την πλευρά των παραγωγών.
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η όποια πίστωση
δεν µπορεί να είναι πριν τις 10 µε 15 Ιουνίου.
Στις εκκρεµότητες πρέπει να υπολογίζεται και

ΕΤΜΕΑΡ
Από ∆ευτέρα 24 Μαΐου αιτήσεις
υπαγωγής στο καθεστώς µειωµένων
χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για ενεργοβόρες
επιχειρήσεις και αγρότες

η συνδεδεµένη στους κτηνοτρόφους µε ειδικά
δικαιώµατα χωρίς γη, µε ποσό 2,7 εκατ. ευρώ
για κτηνοτρόφους βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων και 550.000 ευρώ περίπου για κτηνοτρόφους αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων.

Μειωµένη στα 140,8 ευρώ το ζώο
η συνδεδεµένη στα βοοειδή
Απογοήτευση λίγο πριν την ούτως ή άλλως
«καθυστερηµένη» πληρωµή έφερε στους βοοτρόφους η έκδοση των αποφάσεων µε το ύψος
της συνδεδεµένης, που ανέτρεψε την µέχρι εκείνη την ώρα ρητορική που ήθελε την ενίσχυση να κινείται τουλάχιστον στα περσινά επίπεδα περί τα 155 ευρώ το ζώο. Αντ’ αυτού, όπως
ορίστηκε από τους αρµόδιους, η ενίσχυση για
το αιγοπρόβειο κρέας καθορίζεται στα 10,53
ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο και για το βόειο κρέας
στα 140,8 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο.
Όσον αφορά τώρα τη σχετική πίστωση, αυτή
ξεκίνησε την Πέµπτη 20 Μαΐου και αφορούσε:
46.865.986,14 ευρώ για αιγοπρόβειο κρέας,
32.998.807,17 ευρώ για βόειο κρέας και
1.110.315,42 ευρώ σε για αµπελώνες Αιγαίου.

Ενστάσεις έως 27 Μαΐου για το Κοµφούζιο
Μέχρι τις 27 Μαΐου καλούνται οι ενταγµένοι
παραγωγοί της 2ης και 3ης πρόσκλησης του
Κοµφούζιο του έτους αιτήσεων 2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις ενστάσεις τους, µετά
την ολοκλήρωση της πληρωµής τους. Ειδικότερα, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταβλήθηκαν 578.653,38 ευρώ σε 3.206 δικαιούχους της 2ης πρόσκλησης και 1.392.441,98 ευρώ σε 4.616 δικαιούχους της 3ης πρόσκλησης.
Να σηµειωθεί ότι µε την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί µπορούν να προχωρήσουν σε
διόρθωση προφανών σφαλµάτων για τα παραστατικά συµµόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρηµάτων της εκκαθάρισης. Στόχος να ελεγχθούν οι ενστάσεις και όσοι παραγωγοί δικαιωθούν, να πληρωθούν έως
τέλος Ιουνίου, βάσει κοινοτικού κανονισµού.
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De minimis
για Crimson σε
Πέλλα, Ημαθία
Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε η
απόφαση των υπουργείων
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Οικονοµικών, να στηριχθούν οι
παραγωγοί επιτραπέζιων
σταφυλιών της ποικιλίας Crimson
από την Πέλλα και την Ηµαθία µε
274 ευρώ το στρέµµα, µέσω de
minimis, για την απώλεια
εισοδήµατος λόγω καταστροφών
από έντονες βροχοπτώσεις τον
Αύγουστο του 2020, σε συνολική
έκταση 1.134 στρεµµάτων της
καλλιέργειας. Παραγωγοί από
Καβάλα, Κιλκίς και Πιερία όπου
επίσης καλλιεργούνται επιτραπέζια
σταφύλια κι έχουν υποστεί
ανάλογες, αν όχι µεγαλύτερες,
ζηµιές, «βράζουν» µετά την
υπογραφή της απόφασης από τον
Θεόδωρο Σκυλακάκη, την Πέµπτη
13 Μαΐου, όχι γιατί θα δοθεί
ενίσχυση στους συναδέλφους τους
-άλλωστε και σε εκείνους έµειναν
εκτός γύρω στα 135 στρέµµατα µε
σταφύλια Superior- αλλά γιατί στα
δικά τους ανάλογα αιτήµατα τα
συναρµόδια υπουργεία κωφεύουν.
«Ο κόσµος διαµαρτύρεται και είναι
σε αναβρασµό. Ζητήσαµε κι εµείς
ενίσχυση, καταθέτοντας όλα τα
απαραίτητα στοιχεία, αλλά δεν
έγινε κάτι, παρότι πάθαµε τα ίδια
και χειρότερα µε τον καιρό και
είχαµε και προβλήµατα διάθεσης
της παραγωγής λόγω των µέτρων
περιορισµού του Covid», σηµείωσε
στην Agrenda ο πρόεδρος της
Οµάδας Παραγωγών «Σύµβολο»
από το Ελαιοχώρι της Καβάλας
Νίκος Μαυρίδης. Αγανάκτηση, που
περισσεύει για την επιλεκτική
αντιµετώπιση από τα συναρµόδια
υπουργεία καταγράφεται και στο
Κιλκίς όπου υπάρχει ένας
«πυρήνας» µε περίπου 1.3001.500 στρέµµατα µε σταφύλια
Crimson.

