Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Η ελληνική
γεωργία
σε 7 ηµέρες
Εβδοµαδιαίο ενηµερωτικό
δελτίο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου 13/5/19

Παράταση
ενός µήνα
για δηλώσεις
ΟΣΔΕ

Ο Υπουργός είχε μία εποικοδομητική
συζήτηση με τη διοίκηση του Οργανισμού και
ενημερώθηκε για όλα τα τρέχοντα θέματα
αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι Έλληνες αγρότες για την
ομαλή υποβολή των αιτήσεων Ενιαίας
Ενίσχυσης για το έτος 2019, υποστήριξε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέτυχε την παράταση
της αρχικής προθεσμίας που έληγε την 15
Μαΐου 2019 για έναν ακόμα μήνα μέχρι και την
15η Ιουνίου 2019.*
*Με διευκρινιστική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η
καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε στις 18 Ιουνίου.

Έως 18 Ιουνίου 2019
Τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισκέφθηκε στις 13 Μαΐου
ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης,
προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία
κατάθεσης των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης
2019 στο Ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) και να
ανακοινώσει την παράταση της προθεσμίας
υποβολής από τους δικαιούχους αγρότες.

Στιγµιότυπο
από τη
συνάντηση του
Υπουργού
Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίµων,
Σταύρου
Αραχωβίτη και
της διοίκησης
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δελτίο Τύπου 13/5/2019

Επίσκεψη
στη Μακεδονία
Διήµερη περιοδεία στις περιφερειακές
ενότητες της Ηµαθίας, της Πέλλας, της
Φλώρινας και της Πιερίας πραγµατοποίησε
στις 15 και 16 Μαΐου, ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Σταύρος Αραχωβίτης, µαζί µε τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ,
Φάνη Κουρεµπέ, και τους υποψήφιους του
ΣΥΡΙΖΑ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Νατάσα Ρωµανού και Βλάση Τσιόγκα,
κατά την οποία έγινε σειρά συναντήσεων µε
τοπικούς αγροτικούς και παραγωγικούς
φορείς. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κ.

Αραχωβίτη, πραγµατοποιήθηκε εσπερίδα µε
θέµα «Κλιµατική Αλλαγή – O ρόλος της
νέας ΚΑΠ» στη Νάουσα την Τετάρτη 15
Μαΐου. Στόχος της εκδήλωσης, που διοργάνωσε το ΥΠΑΑΤ, ήταν να ενηµερωθούν οι
παραγωγοί της ευρύτερης περιοχής για όλες
τις διεθνείς εξελίξεις σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή, καθώς και για τους τρόπους
αντιµετώπισης των συνεπειών της, µε
ειδικότερη στόχευση στη δενδροκαλλιέργεια.

Στην Πιερία η πρώτη
Περιοχή Οργανωµένης
Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών
Λύση σε ένα πολύ σημαντικό
εξαγωγικό κλάδο της
πρωτογενούς παραγωγής, την
υδατοκαλλιέργεια, δίνει η
θεσμοθέτηση της πρώτης στη
χώρα ΠΟΑΥ, στη θαλάσσια
περιοχή Πιερίας του Θερμαϊκού

Δείτε τις παρουσιάσεις των οµιλητών εδώ
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Εξασφαλίστηκαν 9,1 εκατ. ευρώ για ενισχύσεις de minimis σε αιγοπροβατοτρόφους της Κρήτης
Το ποσό των 9.100.000 ευρώ δεσμεύτηκε με σχετική απόφαση, προκειμένου να καταβληθούν τις αμέσως επόμενες
μέρες ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) στον γεωργικό τοµέα και ειδικότερα σε αιγοπροβατοτρόφους της
Περιφέρειας Κρήτης, µετά από την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Περισσότερα εδώ

Κόλπου (ΦΕΚ Δ΄ 206/
09.05.2019). Σημειώνεται ότι η
μεγαλύτερη ποσότητα
οστράκων της χώρας παράγεται
στο Θερμαϊκό Κόλπο.
Περισσότερα εδώ

Δελτίο Τύπου 14/5/19

Ψηφίστηκε η τροπολογία για τη φορολόγηση των
διανεµόµενων πλεονασµάτων των συνεταιρισµών ως
εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα
Συνεχίζεται η κυβερνητική
πολιτική στήριξης και
προώθησης των συνεργατικών
σχηµάτων στον αγροτικό τοµέα,
µε σκοπό τη µείωση του
κόστους παραγωγής και την
αύξηση του εισοδήµατος των
οργανωµένων γεωργών και των
κτηνοτρόφων. Σε αυτό το
πλαίσιο ψηφίστηκε στις 13
Μαΐου, ύστερα από πρόταση
του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων σε
συνεργασία µε το συναρµόδιο
Υπουργείο Οικονοµικών, η
τροποποίηση του άρθρου 29
παρ.3 του ν. 4384/2016, µε
διάταξη στο νόµο του

Η ψηφισθείσα
διάταξη θα
ισχύσει και
για τα
εισοδήµατα
του 2018

Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών µε τίτλο
«Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της
Μελέτης - Κατασκευής Χρηµατοδότησης Λειτουργίας - Συντήρησης
και Εκµετάλλευσης του Νέου
Διεθνούς Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη Κατασκευή και Χρηµατοδότηση των Οδικών του
Συνδέσεων». Η αρχική
διάταξη προέβλεπε ότι µετά
την εκκαθάριση των εξόδων
και τον σχηµατισµό
αποθεµατικού, το εναποµένον πλεόνασµα διανέµεται

στους αγρότες-µέλη του
Αγροτικού Συνεταιρισµού ή
διατηρείται στον Συνεταιρισµό ως εξατοµικευµένη
κατάθεση. Η φορολόγηση,
όµως, αυτών των διανεµηθέντων χρηµατικών ποσών
γινόταν µε συντελεστή φορολόγησης 22% από το πρώτο
ευρώ, καθώς θεωρείτο εισόδηµα από εµπορική δραστηριότητα. Με την τροπολογία,
που ψηφίστηκε, το συγκεκριµένο εισόδηµα θα φορολογείται ως εισόδηµα από
αγροτική επιχειρηµατική
δραστηριότητα.
Περισσότερα εδώ

Δελτίο Τύπου 16/5/19

Υποβολή
αιτήσεων
για εξισωτική
Έως 18 Ιουνίου 2019
Παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) ξεκίνησε και η
υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στο Μέτρο 13
«Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από
φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ
2014-2020, γνωστό ως «Εξισωτική Αποζημίωση».
Τονίζεται ότι, εκτός από τους δικαιούχους που έχουν
γεωργικές εκμεταλλεύσεις μέσα στο νέο χάρτη των
μειονεκτικών περιοχών, με μειωμένη κατά 20% ενίσχυση
θα πληρωθούν και όσοι είχαν γεωργικές εκμεταλλεύσεις
στις μειονεκτικές περιοχές του παλαιού χάρτη και πλέον
έχουν τεθεί εκτός των νέων μειονεκτικών περιοχών.
Έτσι, με καταληκτική ημερομηνία την 18η Ιουνίου του

2019, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υποβάλουν στα
κατά τόπους Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) τις
αιτήσεις τους για τα υπομέτρα 13.1 (Χορήγηση
αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές), 13.2
(Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με
φυσικούς περιορισμούς), 13.3 (Χορήγηση
αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά
μειονεκτήματα.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ενισχύσεις (ποσά και
προϋπολογισμός) ανά υπομέτρο, καθώς και ποιες
γεωγραφικές περιοχές καλύπτονται:

«Μετά από 5 χρόνια διακυβέρνησης παρουσιάσαµε
ένα νέο µοντέλο
παραγωγικής
ανασυγκρότησης της
χώρας και βγαίνουµε από
την οικονοµική κρίση µε
την κοινωνία όρθια
υποστηρίζοντας ένα
διαφορετικό βιώσιµο και
δίκαιο παραγωγικό
µοντέλο ανάπτυξης»,
τόνισε ο Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων κ. Βασίλης
Κόκκαλης, από το βήµα του
1ου Φόρουµ για τη
φαρµακευτική και
βιοµηχανική κάνναβη στην
Ελλάδα, που έγινε στη
Λάρισα την Κυριακή 12
Μαΐου.

Ολόκληρη η οµιλία εδώ

Στις 14 Μαΐου
Απριλίου 2019
πραγµατοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες η
τακτική
σύνοδος του
Συµβουλίου
Υπουργών
Γεωργίας &
Αλιείας. Τη
xώρα εκπροσώπησε ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στ. Αραχωβίτης συνοδευόµενος από τον
Γενικό Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών
Πόρων κ. Χαρ. Κασίµη. Οι συζητήσεις στο Συµβούλιο ξεκίνησαν µε θέµα το
«νέο µοντέλο υλοποίησης» της ΚΑΠ µετά το 2020. Στην παρέµβασή του ο
Υπουργός επεσήµανε κατ’ αρχήν την αναγκαιότητα στήριξης και
διατήρησης του προϋπολογισµού
της µελλοντικής ΚΑΠ.
Αναφερόµενος στη συχνότητα
των οροσήµων και της
εκκαθάρισης των επιδόσεων,
επανέλαβε τις επιφυλάξεις του
από µια ενδεχόµενη εφαρµογή
ετησίων οροσήµων, κυρίως
εξαιτίας του µεγάλου
διοικητικού άχθους που θα
προκαλούσε στις διοικήσεις ένα
ασφυκτικό χρονικά σύστηµα,
µε ακόλουθες δυσµενείς
επιπτώσεις και στην ποιότητα
της εφαρµογής του
Στρατηγικού Σχεδίου.
Περισσότερα εδώ

