Τηρούμε τις δεσμεύσεις μας,
θεμελιώνουμε το μέλλον
Μια συνοπτική αποτίμηση του έργου του ΥΠΑΑΤ στον αγροτικό χώρο
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αντιμέτωπο µε την παραγωγική και κοινωνική αποδιάρθρωση του αγροτικού τομέα, κλήθηκε να επιλύσει ταχύτατα, χρονίζοντα προβλήματα της αγροτικής παραγωγής και οικονομίας.
Να εξοφλήσει οικονομικές υποχρεώσεις παρελθόντων ετών
(ακόμα και από το 2008), προς τον αγροτικό κόσμο.
Να ρυθμίσει θεσμικές και κανονιστικές εκκρεμότητες επείγοντος χαρακτήρα για τη λειτουργία της γεωργικής παραγωγικής βάσης.
Να μεριμνήσει για τα πιο αδύναμα αγροτικά στρώματα όπως
έπραξε με την καταβολή της 13ης σύνταξης που σε μεγάλο βαθμό κατευθύνθηκε στους έτσι κι αλλιώς χαμηλοσυνταξιούχους
αγρότες.

Λύνουμε τα άμεσα προβλήματα
Προωθούμε τις θεσμικές αλλαγές
Ανασυγκροτούμε την αγροτική οικονομία
Να διορθώσει και διατηρήσει ενεργά τα αγροτικά προγράμματα και τις ενισχύσεις.
Και όλα αυτά εν μέσω μιας δύσκολης συμφωνίας με σοβαρούς
δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Σε ασφυκτικές συνθήκες του διεθνούς εμπορικού ανταγωνισμού.
Σε καθεστώς των εθισμένων σε "παραγγελίες", μεγάλων και μικρότερων πελατειακών συμφερόντων.
Υπό την δικαιολογημένη πίεση της πραγματικής αγροτικής
κοινωνίας, να βρει διέξοδο σε αιτήματα δεκαετιών και μάλιστα
μέσα σε ένα χρόνο.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε αυτές τις συνθήκες, θεωρώντας χρέος και επείγουσα ανάγκη την επανεκκίνηση της
αγροτικής οικονομίας, παρά τα όποια προβλήματα και κάποιες
θεσμικές καθυστερήσεις, το πάλεψε, έχοντας ορατά θετικά αποτελέσματα, για τον αγροτικό κόσμο και την ύπαιθρο, τηρώντας
όσα υποσχέθηκε για υλοποίηση των 25 δεσμεύσεων του Πρωθυπουργού ένα χρόνο πριν, παρά τις περί του αντιθέτου "προφητείες".
Θα συνεχίσει στο δρόμο αυτό, σε άμεσο διάλογο με τον αγροτικό κόσμο και τους φορείς του.
Για να ανασχεδιάσει την παραγωγική ανασυγκρότηση του
πρωτογενούς τομέα:
Ü με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης
Ü υπό το φως των σύγχρονων εξελίξεων
Ü με τη ματιά στραμμένη στο μέλλον

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΊΜΩΝ

Ιανουάριος 2017

Η αλήθεια για το ασφαλιστικό
και το φορολογικό των αγροτών
Μηδενική επίπτωση ή και ωφέλεια για τη μεγάλη πλειοψηφία

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Διασφαλίζουμε την βιωσιμότητα του δημόσιου, αλληλέγγυου
ασφαλιστικού συστήματος και τη δυνατότητα καταβολής συντάξεων στους αγρότες που με ότι είχε ψηφιστεί από τις προηγούμενες
κυβερνήσεις δεν θα ήταν δυνατή.
Διασφαλίσαμε πενταετή μεταβατικότητα του ταμείου ασφάλισης
των αγροτών έως το 2021.

Σημαντική φορολογική ελάφρυνση για τη μέγιστη πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών που ξεπερνά το 95%.

Εισφορές
v	Ρύθμιση εισφορών αντίστοιχη της επιλογής και των δυνατοτήτων των αγροτών σε ετήσια βάση.
v	Κλιμάκωση των εισφορών για ηπιότερη μετάβαση στο προβλεπόμενο ύψος.
Ενδεικτικά:
Ü	Ασφαλισμένος με 9 έτη ασφάλισης θα πλήρωνε, με το παλαιό σύστημα, μηνιαία εισφορά 113 ευρώ ενώ τώρα με
εισόδημα 5.000 ευρώ (αφορά το 95% των ασφαλισμένων
σύμφωνα με τα εισοδήματα του 2015) θα πληρώνει 87
ευρώ.
Ü	Ασφαλισμένος με 15 έτη ασφάλισης πλήρωνε 148 ευρώ
ενώ τώρα με εισόδημα 7.000 ευρώ θα πληρώνει 122 ευρώ
(αφορά το 97% των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τα εισοδήματα του 2015).
Ü	Ασφαλισμένος με 21 έτη ασφάλισης πλήρωνε 148 ευρώ
ενώ τώρα με εισόδημα 8.000 ευρώ θα πληρώνει 139 ευρώ
(αφορά το 97,5% των ασφαλισμένων σύμφωνα με τα εισοδήματα του 2015).
v	Δυνατότητα οικογενειακού επιμερισμού εισφορών και συντάξεων.

Για πρώτη φορά Εθνική Σύνταξη για τους
αγρότες, ισότιμα με τους υπόλοιπους πολίτες
Συντάξεις
v	Καμία μείωση στις συντάξεις του ΟΓΑ.
v	Θεσμοθετήθηκε η Εθνική Σύνταξη των 384 ευρώ, όχι ως κατώτερη, αλλά ως ελάχιστη βάση υπολογισμού, που μαζί με
την ανταποδοτική θα είναι τουλάχιστον 449 ευρώ και για τους
αγρότες με 20 έτη ασφάλισης.
v	Η ελάχιστη σύνταξη, στην πορεία θα φτάσει τα 504 ευρώ γιατί
πλέον ο αγρότης θα απολαμβάνει τις ίδιες παροχές με τους άλλους ασφαλισμένους.
Εξετάζεται η δυνατότητα μεταφοράς των εισφορών του β' εξαμήνου του 2016 εντός του 2017, κατά ένα εξάμηνο.
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Για πρώτη φορά, αφορολόγητο
για τους αγρότες
v	Εισάγουμε έκπτωση φόρου (αφορολόγητο περίπου
έως 9.500 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών) στο πραγματικό εισόδημα των
κατ επάγγελμα αγροτών.
v	Συμμετέχει ως φορολογητέο εισόδημα από τις ενισχύσεις μόνο η βασική και διατηρείται το αφορολόγητο
για τις επιδοτήσεις (συνδεδεμένες και πράσινες) μέχρι
τις 12.000 ευρώ.
v	Δεν υπολογίζεται στο φορολογητέο εισόδημα πέραν
των συνδεδεμένων και των πράσινων μέχρι 12.000
ευρώ, το σύνολο των ενισχύσεων του 2ου πυλώνα της
ΚΑΠ και των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ.
v	Η προκαταβολή υπολογίζεται με βάση το φόρο που
αναλογεί στο καθαρό αγροτικό εισόδημα, αφού εκπέσουν τυχόν παρακρατηθέντες ή καταβληθέντες φόροι.
v	Οι επαγγελματίες αγρότες με καθαρό αγροτικό εισόδημα 9.000 ευρώ και δύο παιδιά το, 2016 θα λάβουν
ως επιστροφή φόρου ολόκληρη την προκαταβολή
που κατέβαλαν πέρυσι, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο εισόδημα θα είναι για πρώτη φορά, αλλά και για
κάθε επόμενη χρονιά, αφορολόγητο.
v	Δεν επιβάλλεται φόρος με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, όταν το τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται στο ύψος
του αφορολόγητου ποσού.

Με βάση τις φορολογικές δηλώσεις
του 2015, το άθροισμα των ασφαλιστικών
εισφορών και του φόρου εισοδήματος
των επαγγελματιών αγροτών
θα είναι μικρότερο, ή περίπου ίδιο,
σε ποσοστό που ξεπερνά το 85%

Έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων
χωρίς πρόστιμα και καταλογισμούς
Πληρωμές ρεκόρ μέσα στο 2016, που έφτασαν συνολικά στα 3,7 δισ. ευρώ
Για πρώτη χρονιά ιστορικά κατεβλήθησαν έγκαιρα οι προβλεπόμενες ενισχύσεις (βασική και πράσινη για το 2016) συνολικού
ύψους 1.687 εκ € και θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Ταυτόχρονα έχουν εξοφληθεί οι εκκρεμότητες των
5-6 προηγούμενων χρόνων, κυρίως λογω μεροληψιών και κανονιστικών σφαλμάτων, που θα ολοκληρωθούν το πρώτο δίμηνο
του 2017, μετά και την εξέταση όλων των προβλημάτων και ενστάσεων. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που πιστώθηκε
στους λογαριασμούς των δικαιούχων εντός του έτους 2016 σε όλα τα καθεστώτα ανήλθε σε 3,689 δις €. Επίσης για πρώτη φορά
καταβάλλονται εντός του ιδίου έτους οι αποζημιώσεις των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, που το 2016 ανήλθαν σε 144 εκ €.
Από το Δεκέμβριο 2015 έως σήμερα πληρώθηκαν για παρελθόντα έτη:
v	Για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2015: 2,052 δισ. € σε
651.147 δικαιούχους.
v	Για τις νέες συνδεδεμένες ενισχύσεις στους κτηνοτρόφους:
47,75 εκ. €.
v	Για όλες τις λοιπές συνδεδεμένες ενισχύσεις: 36,9 εκ. €.
v	Για τη συνδεδεμένη ενίσχυση βάμβακος: 183,34 εκ. € για
49.316 δικαιούχους.
v	Για την ενίσχυση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων (2015
οζώδη δερματίτιδα): έκτακτη ενίσχυση σε 3.751 δικαιούχους συνολικής αξίας 2,2 εκ. €.
v	Ενισχύσεις του έτους 2015 για τα Μικρά Νησιά Αιγαίου:
16,46 εκ. € σε 48.076 δικαιούχους.
v	Επιστροφή της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας στα πλαίσια του
Κανονισμού (Ε.Ε.) 1306/2013 ύψους 16,7 εκ. € σε 244.413 δικαιούχους.
v	Πληρωμές εκκρεμοτήτων των ετών 2012-2014 στα καθεστώτα όλων των Άμεσων Ενισχύσεων: 19 εκ. €.
v	Για τα έκτακτα μέτρα στήριξης από το Ρωσικό εμπάργκο:
19,63 εκ. €.
v	Για το καθεστώς της Βελτίωσης στην παραγωγή και Εμπορία
Μελιού: 5,5 εκ. €.
v	Για τα προγράμματα εργασίας των Ελαιουργικών Φορέων
(ΟΕΦ): 12,5 εκ. €.
v	Για Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών
στον τομέα οπωροκηπευτικών: 10,2 εκ. €.
v	Αναδιάρθρωση Αμπελώνων: 12 εκ. €.
v	Λοιπές Πληρωμές για τα καθεστώτα των Μέτρων Στήριξης
Αγοράς: 95,6 εκ. €.
v	Μεταφορικά Νήσων Αιγαίου: 5,7 εκ. €.
v	Πρόγραμμα προώθησης σε εσωτερική αγορά (Ε.Ε) και τρίτες χώρες: 20,85 εκ. €.
v	Εξισωτική Αποζημίωση έτους 2015: 92 εκ. € σε 83.140 δικαιούχους.
Για τα Μέτρα του ΠΑΑ 2007-2013, τα οποία πληρώνονται ως
ανειλημμένες υποχρεώσεις μέσω των πιστώσεων του ΠΑΑ 20142020, συνεχίζονται οι πληρωμές. Εχουν πληρωθεί έως σήμερα
650.765 εκ € που προσεγγίζουν σε απορροφητικότητα το 17%
του συνόλου.
v	Σχέδια Βελτίωσης (Μ121). Έως σήμερα 33,7 εκ. €.
v	Επενδύσεις στη Μεταποίηση (Μ123). Έως σήμερα 26,3 εκ. €.

Η επιστροφή φόρου πετρελαίου, παρά την
καθυστέρηση για ελεγκτικούς λόγους, θα
καταβληθεί έως τέλος Γενάρη 2017, ενώ
η επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες ειδικού
καθεστώτος συνεχίζεται
v	Δημόσια Έργα (Μ125). Έως σήμερα 20 εκ. €.
v	
Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
(Μ311): 1,2 εκ. €.
v	Στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Μ312): 3,1 εκ. €.
v	Στήριξη τουριστικών δραστηριοτήτων (Μ313): περίπου 8
εκ. €.
v	
Αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις (Μ214). Έως σήμερα
έχουν καταβληθεί 3.6 εκ. €.
v	Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία και Μείωση Νιτρορρύπανσης. Έως σήμερα έχουν καταβληθεί 17 εκ. €.
v	Δάσωση Γεωργικών Γαιών. Έως σήμερα έχουν καταβληθεί
2,1 εκ. €.
v	Πρόωρη Συνταξιοδότηση. Έως σήμερα έχουν πληρωθεί
60,6 εκ €.
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας
v	Οι πληρωμές για την αλιεία μέσω του ΕΠΑΛ για το 2015 και
2016 ξεπέρασαν τα 85 εκ. ευρώ, όταν για όλες τις προηγούμενες χρονιές έξι χρονιές ήταν μόλις 109 εκ. ευρώ.
Λοιπές πληρωμές ΕΛΕΓΕΠ
v	Στα πλαίσια του Leader έχουν καταβληθεί σε Ομάδες Τοπικής Δράσης από τις αρχές του έτους 2016 ποσά ύψους
17.300.421,53 €.
Για το έτος ενίσχυσης 2016
Συνολικές πληρωμές μέχρι 31/12/2016. Μέχρι τα τέλη του έτους,
ολοκληρώθηκαν:
v	Η εκκαθάριση της βασικής και της πράσινης ενίσχυσης
έτους 2016, με καταβληθέν ποσό 1.686.060.887 €.
v	Η πληρωμή του 100% της Εξισωτικής Αποζημίωσης έτους
2016, ύψους 243,5 εκ. €.
v	Η συνολική πληρωμή εξισωτικής Αποζημίωσης εντός του
2016 είναι ύψους 328.524.331 (αφορά και εκκρεμότητες
προηγούμενων ετών).
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Ριζοσπαστικές τομές, κρίσιμες
Ο αγροτικός τομέας και η ελληνική ύπαιθρος αλλάζουν

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΡΓΟΣΗΜΟ

Ververidis Vasilis / Shutterstock.com

Εισάγουμε το εργόσημο στους παράτυπα διαμένοντες μετανάστες εργάτες γης, ως στοιχείο αναγνώρισης της
εργασίας τους, της αμοιβής τους και
των αντιστοίχων εισφορών.

Ασφάλιση στον ΟΓΑ των κατ’ εξαίρεση απασχολούμενων στην αγροτική
οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που
παραμένουν στη χώρα υπό καθεστώς
αναβολής απομάκρυνσης.
Επιλύονται άμεσα τα υπάρχοντα γραφειοκρατικά προβλήματα ομαλοποίησης της ρύθμισης.
* Εξετάζεται η χρήση του εργόσημου για την οικογενειακή εργασία.

Ψηφίσαμε το νόμο για το πλαίσιο λειτουργίας
του συνεργατισμού για να αντιμετωπιστεί η
υφιστάμενη απαξιωμένη και νοσηρή κατάσταση στους συνεταιρισμούς με αποφυγή
των παθογενειών του παρελθόντος.
Με τον σημερινό νόμο και με την διατήρηση
του φορολογικού συντελεστή των ΑΣ στο
13% δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης του συνεταιριστικού κινήματος και
αναδιοργάνωσης των Ομάδων Παραγωγών. Με τις στοχευμένες χρηματοδοτήσεις
του ΠΑΑ, μπορούν να κρατηθούν ζωντανοί οι λίγες δεκάδες παραγωγικοί συναιτερισμοί, και να δημιουργηθούν εξαρχης νέοι.
Δίνουμε βαρύτητα στους συνεταιρισμούς γυναικών.
Οργανώνουμε τους φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Αναμένεται σύμφωνα με τον καινούριο νόμο η προσαρμογή των συνεταιρισμών και
η συνολική αναδιάρθρωσή τους μέχρι τον Απρίλιο του 2017.
Η μη έγκαιρη προσαρμογή τους θα σημάνει την μη αναγνώρισή τους.
* Ολοκληρώνεται αρχές του 2017 η θεσμική κατοχύρωση των «Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών».

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΟΣΔΕ
Διευρύνουμε με επαρκή Πανελλαδική κάλυψη τους πιστοποιημένους
φορείς συμπλήρωσης του ΟΣΔΕ. Επανεξετάζεται συνολικά το σύστημα,
στην κατεύθυνση εξορθολογισμού,
παροχής καλύτερων υπηρεσιών, μειωμένου κόστους και ουσιαστικών
διαδικασιών δημόσιου κεντρικού
ελέγχου.

ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ
Υλοποιήθηκε μετά από επίμονες προσπάθειες μια βασική δέσμευση του
ΥΠΑΑΤ. Η Έκδοση κάρτας του Αγρότη, μέσω Μνημονίου Συνεργασίας με
Τράπεζες. Για χαμηλότοκη χρηματοδότηση των αγροτικών εργασιών και
διασφάλιση της σχετικής ρευστότητας, σε ετήσια βάση, με εγγύηση τη
βασική κοινοτική ενίσχυση.
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ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
v	Εκπονήσαμε και ήδη εφαρμόζεται η απόφαση για τα αγροτικά
προϊόντα οικοτεχνίας.
v	Εκπονήσαμε και άρχισε πιλοτικά
η εφαρμογή για πρώτη φορά της
καλλιέργειας της Βιομηχανικής
Κάνναβης.
v	Βρίσκεται προς ολοκλήρωση το
Εθνικό σχέδιο ανάπτυξης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΓΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ιδρύουμε τον Οργανισμό Διαχείρισης Ακινήτων Γαιών και Εξοπλισμών
αγροτικού χαρακτήρα, ως φορέα μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τον
έλεγχο του Δημοσίου.
Έχει ετοιμαστεί το καταστατικό του
Οργανισμού, όπου ορίζεται η περιουσία, κινητή και ακίνητη, του δημοσίου
που του παραχωρείται, η διαδικασία
της παραχώρησης και ρυθμίζεται
κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία
του.

Προετοιμάζεται σχέδιο χρήσης παραγωγικών αγροτικών γαιών για παραγωγικούς, πειραματικούς, ερευνητικούς σκοπούς με προτεραιότητες στις
συνεργατικές και κοινωνικές μορφές
αξιοποίησής τους, ιδίως από νέους.

πρωτοβουλίες στον αγροτικό χώρο
πρόσωπο - Βάζουμε τις βάσεις για μια νέα αναπτυξιακή πορεία

ΝOΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΣΚHΣΙΜΕΣ ΓΑIΕΣ

Ψηφίσαμε το νόμο για τις Βοσκήσιμες Γαίες, για την ορθή αποτύπωση και την ορθολογική χρήση τους.
Ο νόμος ελαχιστοποιεί τους κινδύνους επιβολής προστίμων που ήταν γενικευμένα
κατά την προηγούμενη περίοδο.
Συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής.
Όλες οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή
του νόμου (διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα τεχνικά στοιχεία εθνικής Γεωγραφικής
Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων, μισθώματα κλπ) ήδη έχουν ολοκληρωθεί από
τις αντίστοιχες ομάδες εργασίας και το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι δημοσιεύσιμες.

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ
Διευρύνουμε την Εξισωτική αποζημίωση, (ενισχύσεις για περιοχές που
αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα), με αύξηση στις Ορεινές Περιοχές κατά 25% του ύψους
ενίσχυσης ανά εκτάριο. Μεγεθύνεται
έτσι κατά 28 εκ. € και από 216 εκ. €
φτάνει πλέον στα 244 εκ. €, με κύρια
οφέλη για την κτηνοτροφία.

ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ
Επανεξετάζουμε άμεσα:
v	Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
στο κρασί.
v	Την μείωση του ΦΠΑ ΣΤΟ 13%
σε ειδικές κατηγορίες εισροών,
ιδίως στη ζωική παραγωγή.
v	Τον τρόπο εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 2011/7/33 για τον
έγκαιρο χρόνο πληρωμής προμηθευτών προς τους αγρότες.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Προετοιμάζουμε ειδικές παρεμβάσεις για έλεγχο της αγοράς και αποφασιστικό περιορισμό της ασυδοσίας
των μεσαζόντων και των καρτέλ με
θεσμικό πλαίσιο, που θα αναπτυχτεί
τμηματικά, με προτεραιότητα στους
ελέγχους, προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας, προστασίας των εγχωρίων προϊόντων, αντιμετώπισης φαινομένων φοροδιαφυγής, παράνομων
Ελληνοποιήσεων και αθέμιτων τιμολογιακών πρακτικών.
Άμεσα υπογράφεται η ΚΥΑ για τις λαϊκές αγορές και τις αγορές παραγωγών
και βιοκαλλιεργητών για την βελτίωση της λιανικής εμπορίας αγροτικών
προϊόντων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ
Προετοιμάζεται συγκροτημένη πρόταση για την ενδιάμεση αναθεώρηση
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής - ΚΑΠ,
λαμβάνοντας υπόψη το Ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο την καλύτερη δυνατή σύγκλιση
των δικαιωμάτων, την προστασία της
παραγωγής, την στήριξη των νέων
αγροτών, την στήριξη των ανταγωνιστικών προϊόντων της χώρας μας, την
προστασία του περιβάλλοντος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δημιουργούμε, θεσμοθετώντας την άμεσα,
την Τράπεζα Γενετικού Υλικού, με στόχο την
διατήρηση, αναπαραγωγή, και διάθεση του
εγχώριου γενετικού - πολλαπλασιαστικού
υλικού.
Για την διεύρυνση χρήσης εγχώριων ποικιλιών, καλλιέργεια μειωμένων εισροών,για
επάρκεια βασικών προϊόντων, και περιορισμό εισαγωγών.
Αναγγέλλεται η ίδρυση - χωροθέτηση και έναρξη λειτουργίας της στη Θεσ/νίκη.

ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
Τροποποιούμε και διευρύνουμε τις
συνδεδεμένες ενισχύσεις δίνοντας
έμφαση και σε προϊόντα και περιοχές που δεν είχαν την δυνατότητα να
ενισχυθούν. Αύξησή τους για το 2017
κατά 40 εκ. € (από 145 σε 185 εκ. € περίπου).
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Στήριξη στον αγρότη
με στοχευμένες παρεμβάσεις
Ειδικές ρυθμίσεις και πρωτοβουλίες που έχουν δρομολογηθεί

v	Ρύθμιση χρεών στην ΔΕΗ με 36 δόσεις, για όλα τα παλιά και
νέα χρέη, χωρίς προκαταβολή. Συνεχίζεται η ρύθμιση και
μάλιστα με επιπλέον ευνοϊκό καθεστώς εκπτώσεων για αρκετές κατηγορίες αγροτών.
v	Υλοποίηση προγραμμάτων εξωστρέφειας για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Προγράμματα προώθησης
προβολής συνολικού ύψους πάνω από 150 εκ ευρώ που
συνεχίζονται και στην νέα προγραμματική περίοδο με σημαντική συμβολή στην εξωστρέφεια και την αύξηση των
εξαγωγών οπωροκηπευτικών.
v	Παράταση της προθεσμίας έκδοσης άδειας εγκατάστασης
των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών
έως τις 31.12.2018.
v	Εξειδικευμένα προγράμματα στήριξης για την νησιωτική
πολιτική και κυρίως για τα νησιά εγκατάστασης προσφύγων.
v	Εξειδικευμένα προγράμματα ορεινών - μειονεκτικών περιοχών (Ήπειρος- Θράκη), με έμφαση στην κτηνοτροφία.
v	Προς οριστική ρύθμιση διαδικασιών χρήσης αρδευτικού
ύδατος ( ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ). Επίλυση και απλοποίηση θεμάτων και

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ
v	Kαθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασιών και
ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαιολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και τοποθέτηση συσκευών
αυτόματου εντοπισμού σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.
v	Υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων έτους 2015 που συνεχίζεται η παρακολούθηση των ιχθυοαποθεμάτων τα αποτελέσματα του οποίου,
αποτελούν βασικό εργαλείο για την αειφόρο διαχείρισή
τους.
v	Για την επαγγελματικότητα των αλιέων, το κείμενο βρίσκεται
υπό επεξεργασία και υπολογίζεται ότι θα παραδοθεί σε τελική μορφή στις αρχές του 2017.
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διαδικασιών που αφορούν: Εποπτεία και έλεγχο Ο.Ε.Β.Προσωπικό Ο.Ε.Β. - Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.)
v	Προς εφαρμογή πλαισίου παροχής και χρήσης Αγροτικού
internet σε 3.700 περιοχές.
v	Προς εκπόνηση Νέου Θεσμικού πλαισίου αναδιοργάνωσης
του ΕΛΓΟ Δήμητρα για : Αναβάθμιση και ενίσχυση του τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας στον πρωτογενή τομέα,
αναβάθμιση και ουσιαστική εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και έλεγχου φορέων πιστοποίησης, αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, αναβάθμιση και ουσιαστική καθιέρωση
της αγροτικής εκπαίδευσης με ενίσχυση των δομών του.
v	Εκπαίδευση - κατάρτιση 600 ωρών με αμοιβή 2.500 €, πάνω
από 500 ανέργων γεωτεχνικών, ως γεωργικών συμβούλων ,
με πριμοδοτούμενη εργασία σε ιδιωτικές και δημόσιες δομές και χιλιάδων άλλων ανέργων σε αγροτικά επαγγέλματα.
v	Προς αναθεώρηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ. Για εξορθολογισμό εισφορών και παροχών με διατήρηση του δημόσιου και αλληλέγγυου και ανταποδοτικού χαρακτήρα του
Οργανισμού.

Με ταχείς ρυθμούς υλοποιούνται το
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας
Διορθώνουμε, εξορθολογίζουμε, προγραμματίζουμε και εκκινούμε σε νέες
βάσεις τις Προκηρύξεις, καθώς και τις πληρωμές και ενισχύσεις
Συγκροτήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Αγροτικής Πολιτικής, για
την υλοποίηση πολιτικής και χάραξη συνολικής στρατηγικής στον αγροτικό τομέα, με την συμμετοχή των εκπροσώπων Οργανισμών, Επαγγελματικών και Επιστημονικών Φορέων, Διοικητικών Υπηρεσιών και του αγροτικού κόσμου.
Έχουν προκηρυχτεί ή έχουν υπογραφεί για άμεση προκήρυξη:
v	To μέτρο ενίσχυσης των παραγωγών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (εξισωτική αποζημίωση) για το έτος 2016
με 244 εκ. €
v	Tο μέτρο των νέων γεωργών που αφορά 12.000 νέους, με
241 εκ. € δημόσια δαπάνη, και με μεγάλη συμμετοχή ενδιαφερομένων που ήδη ξεπερνούν τις 14.000.
v	Κοινή πρόσκληση για την επιλογή των Ομάδων Τοπικής
Δράσης και των Τοπικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του
νέου LEADER (CLLD - πολυτομεακό και πολυταμειακό), για
το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της Αλιείας και Θάλασσας με δημόσια δαπάνη
322 εκ. € για το ΠΑΑ και 54 εκ. € για το ΕΠΑλΘ αντίστοιχα.

v	Ενίσχυση για την Ενθάρρυνση των Επενδύσεων αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ΑΠΕ, με στόχο τη μείωση
του κόστους παραγωγής - net metering.
v	Το μέτρο Παροχής Γεωργικών Συμβουλών με δημόσια δαπάνη 120 εκ €.
Όλα τα παραπάνω μέτρα και προκηρύξεις και όσα ακολουθήσουν, θα κοινοποιούνται αυτοτελώς, χωρίς αιφνιδιασμούς και
σκοπιμότητες και θα τίθενται σε ουσιαστικό δημόσιο διάλογο
πριν την οριστικοποίησή τους.

Το ποσοστό απορρόφησης του ΠΑΑ το 2016
έφτασε στο 16%, ένα από τα υψηλότερα
ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
v

v

Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, ώστε να ενθαρρυνθεί η στροφή σε βιολογικά ποιοτικά προϊόντα προς όφελος
τόσο των παραγωγών όσο και του περιβάλλοντος. Η σχετική Υπουργική Απόφαση υπογράφηκε στις 2/1/2017 και
ακολουθεί η αντίστοιχη προκήρυξη ύψους 443 εκ. ευρώ.
Κατάρτιση των Νέων Γεωργών, ώστε να διασφαλιστεί η
επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια των νέων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα που θα υλοποιηθεί από
τον ΕΛΓΟ Δήμητρα με προϋπολογισμό, σε πρώτη φάση, 11
εκ. €.

Προγραμματίζεται σύντομα η έκδοση προκηρύξεων σε σημαντικής χρηματοδοτικής βαρύτητας μέτρα του νέου Προγράμματος, όπως:
v Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων προϋπολογισμού 250 εκ €, ώστε να ενισχυθεί η προστιθέμενη αξία
των γεωργικών προϊόντων καθώς και ο εξαγωγικός τους
προσανατολισμός Η σχετική Υπουργική Απόφαση έχει τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση.
v	Τα Σχέδια Βελτίωσης για επενδύσεις στο γεωργικό τομέα
προϋπολογισμού 357 εκ €.

Αξιοποιούμε το ΠΑΑ ως βασικό "εργαλείο"
για τη χρηματοδότηση της αγροτικής ανάπτυξης
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ΑΡΧΙΚΌΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΠΛΗΡΩΜΏΝ ΈΤΟΥΣ 2017
ΆΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΙΣ

ΣΕ ΕΚ. €

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Συνδεδεμένες ενισχύσεις έτους αιτήσεων 2016

148

Μάρτιος - Ιούνιος 2017

Ειδική στήριξη στη καλλιέργεια βάμβακος έτους 2016

170

Μάρτιος - Ιούνιος 2017

Βασική ενίσχυση έτους αιτήσεων 2017
Πράσινη ενίσχυση έτους αιτήσεων 2017
Γεωργοί νεαρής ηλικίας έτους αιτήσεων 2017

1.160

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017

560

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017

16

Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ
v Εξισωτική αποζημίωση έτους 2017, ύψους περ. 240 εκ. €
v Πρόωρη συνταξιοδότηση, ύψους περ. 60 εκ. €
v	Θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν κατά το μεγαλύτερο μέρος οι πληρωμές όλων των ανειλημμένων υποχρεώσεων του
ΠΑΑ 2007-2013
v	Πληρωμή της 1ης δόσης του προγράμματος Νέων Αγροτών του ΠΑΑ 2014-2020 εντός του 1ου εξαμήνου του 2017 σε ποσοστό
70%, ήτοι ποσό περ. 165 εκ. €.
v	Πληρωμή της 2ης ή / και 3ης δόσης του προγράμματος Νέων Αγροτών του ΠΑΑ 2007-2013 (προκήρυξη 2014) εντός του 2ου
εξαμήνου του 2017 σε ποσοστό 15%, ήτοι ποσό περ. 20 εκ. €.
v	Πληρωμή προκαταβολής έως ποσοστού 85% το Νοέμβριο του 2017 των νέων μέτρων που αναμένεται να προκηρυχθούν.

Ο αγροτικός κόσμος της υπαίθρου
μπορεί και πρέπει να παράγει
και να ζεί με αξιοπρέπεια

Ο πρωτογενής τομέας μπορεί
και πρέπει να γίνει κινητήρια δύναμη
για την ανασυγκρότηση της χώρας
και της οικονομίας

Ο νέος αγρότης μπορεί και πρέπει
να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες και
τις δυνατότητες του αγροτικού
επαγγέλματος

