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ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Τρέχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ
για την πληρωμή της «Νιτρορύπανσης»
✓Ενώ το νέο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας με τις νέες καλλιέργειες θα προκηρυχθεί το Φθινόπωρο
Όπως έχουμε γράψει πλειστάκις, τέλος Αυγούστου αναμένεται
η έγκριση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους της Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2017 του ΕΛΓΑ η οποία θα
επιτρέψει να γίνει η εξόφληση του 30% των αποζημιώσεων του
2017 στις αρχές Σεπτεμβρίου.
Όπως μάλιστα ανέφερε στην «Α.ε.» ο πρόεδρος του Οργανισμού κ. Φάνης Κουρεμπές, μόλις γίνει η σχετική έγκριση, ο
ΕΛΓΑ αμέσως χωρίς καμία καθυστέρηση θα πληρώσει τους δικαιούχους παραγωγούς.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΛΓΑ
Εν τω μεταξύ, λήγει στις 31 Αυγούστου η παράταση της προθεσμίας για την πληρωμή των ποσών που αφορούν την ειδική
ασφαλιστική εισφορά για το έτος 2017. Μάλιστα, όπως τονίζει ο
ΕΛΓΑ, όσοι δεν έχουν καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά τους
για το 2017 θα πρέπει να το πράξουν μέχρι το τέλος Αυγούστου,
καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουν να αποζημιωθούν.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
Μετά την πληρωμή της προκαταβολής (70%) για τους επιλαχόντες νέους αγρότες που έγινε στις περιφέρειες Ανατολικής

Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας και Κρήτης, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του συνόλου των επιλαχόντων νέων γεωργών στις Περιφέρειες Δυτικής
Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΕΑΣ «ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ»
Αναφορικά με τη «νιτρορύπανση» του έτους 2018, να επισημάνουμε ότι πρώτοι γράψαμε στις 14 Ιουλίου ότι "παίζει" πληρωμή της νέας νιτρορύπνασης τον Αύγουστο και στις 4 Αυγούστου γράψαμε ότι "κλείδωσε" η πληρωμή τελικά για Σεπτέμβριο,
ενώ κάποιοι άλλοι (που "καλλιεργούν ιδέες") έλεγαν για πληρωμή το Νοέμβριο.
Τελικά με χρονοκαθυστέρηση μιλούν και αυτοί για Σεπτέμβριο
και δεν θα εκπλαγούμε αν σε λίγο θα πουν ότι το έγραψαν και
πρώτοι. Άλλωστε δεν θα είναι πρώτη φορά!!!
Με την ευκαιρία, να αναφέρουμε-κυρίως για τους γεωπόνους
μελετητές- ότι όσοι χρειάζονται διάφορες πληροφορίες για το
πρόγραμμα, όπως π.χ. οι λιπαντικές μονάδες, αν πρέπει να καλύπτεται με σύμβαση από σύμβουλο, κα., ότι μπορούν
να απευθύνονται στη Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΑΑΤ, αν και η
διαχείριση του προγράμματος δεν έχει φύγει από τις ΔΑΟΚ.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές, όσοι δικαιούχοι του
προγράμματος της βιολογικής γεωργίας του έτους 2017, για διάφορους λόγους, δεν πληρώθηκαν την προκαταβολή, θα την πληρωθούν μέσα στο Σεπτέμβριο μήνα.
Και μιας και αναφερθήκαμε στη βιολογική γεωργία, να επισημάνουμε ότι το νέο πρόγραμμα, με τις νέες καλλιέργειες, θα προκηρυχθεί φέτος και συγκεκριμένα μέσα στο Φθινόπωρο, σε αντίθεση με το πρόγραμμα 10.1.10 " Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση» για το οποίο στη γενική γραμματεία του ΥΠΑΑΤ απαντούν ότι δεν είναι τώρα σε προτεραιότητα και ότι θα προκηρυχθεί αργότερα.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
Τέλος οι κατά τόπους ΔΑΟΚ της χώρας ξεκίνησαν να στέλνουν
στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις καταστάσεις πληρωμής για τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα παρελθόντων ετών (2012-2016) και ήδη πληρώνονται οι δικαιούχοι αγρότες. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος του έτους

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟ ΡΥΖΙ

Υποχρεωτική η καταχώρηση παραδόσεων από τους φορείς
Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού, μεταξύ άλλων, οι δικαιούχοι γεωργοί οφείλουν να παραδίδουν το προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και Συνεταιρισμούς αγροτών
το αργότερο έως 28.02.2019, με την προϋπόθεση να παραδίδουν τουλάχιστον 400 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα.
Οι παραδόσεις γίνονται σε έναν από τους παρακάτω φορείς:
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ)
●Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών
●Ορυζόμυλοι
●Οποιαδήποτε νομική οντότητα έχουσα εμπορική δραστηριότητα στον τομέα του ρυζιού.
●Οι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη σε ΑΣΟ ή ομάδες και οργανώσεις παραγωγών μπορούν να παραδίδουν σε αυτούς ως
συνεργαζόμενοι.

Υποχρεώσεις φορέων
Οι φορείς στους οποίους οι γεωργοί παραδίδουν την πρώτη

28/02/2019.
Προκειμένου να λάβουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι φορείς εντάσσονται με αίτησή τους στο μητρώο του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νέοι φορείς

ύλη, υποχρεούνται να καταχωρήσουν στην ηλεκτρονική
εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε
γεωργό. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν:
●τα προσωπικά στοιχεία του γεωργού,
●τη συνολική παραλαμβανομένη ποσότητα προϊόντος και
●τα αναλυτικά στοιχεία του Δελτίου ποσοτικής παραλαβής/τιμολογίου τα οποία έχουν εκδοθεί από 1/9/2018 έως

Όσοι φορείς καταχώρησης δραστηριοποιούνται για πρώτη
φορά το έτος 2018, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα ένταξης
στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ έως 10 Σεπτεμβρίου 2018 στην
Κεντρική Υπηρεσία, προσκομίζοντας κατά περίπτωση:
Απόφαση αναγνώρισης (για τις ΑΣΟ)
Έναρξη επιτηδεύματος και/ή
Βεβαίωση Γ.Ε.ΜΗ. (για εμπόρους και ορυζόμυλους)
Αιτήματα ένταξης που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα γίνονται δεκτά
Η εφαρμογή καταχώρησης παραδόσεων ποσοτήτων ρυζιού
για το έτος 2018, θα τεθεί σε λειτουργία στις 10 Σεπτεμβρίου
2018.

