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Το απόλυτο
μπάχαλο
στα αγροπεριβαλλοντικά!

Παρατείνεται
η προθεσμία ίδρυσης
και λειτουργίας
κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων

Χρόνια είχαμε να δούμε τέτοιο μπάχαλο στις πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, τα οποία
οι δικαιούχοι, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις-δεσμεύσεις του ΥΠΑΑΤ, αλλά και λόγω Κανονισμού της Ε.Ε., τα χρήματα έπρεπε να καταβληθούν
στους αγρότες, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2022.
Φέτος φτάσαμε στις 15 Δεκεμβρίου ώστε να δουν
το χρώμα του χρήματος οι δικαιούχοι και μάλιστα
σταδιακά και με δόσεις.
Πληρωμή, πραγματικά, ψυχοβγάλτης!!!

Γρίφος η πληρωμή
των κτηνοτρόφων
Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα
για τις αιτήσεις της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
των κτηνοτρόφων και θα παραμείνει σε
λειτουργία έως τις 29 Δεκεμβρίου 2022.
Δικαιούχοι είναι οι κτηνοτρόφοι των κλάδων αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας καθώς επίσης
και οι κτηνοτρόφοι των κλάδων πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή/και κρεοπαραγωγές όρνιθες) και
χοιροτροφίας.
Τώρα, πως το βλέπετε, οι συνεχείς διαβεβαιώσεις Γεωργαντά, ότι αυτή η ενίσχυση θα χορηγηθεί μέσα στο 2022, ευσταθούν;

Ποιοι αγρότες δικαιούνται
έκπτωση 50% στο φόρο
εισοδήματος – Σε λειτουργία
η πλατφόρμα
συμβολαιακής γεωργίας
Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δημιουργήθηκε ειδικά για την υποβολή στοιχείων συμβάσεων
συμβολαιακής γεωργίας, με σκοπό τη μείωση του
φόρου εισοδήματος, κατά 50%, για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ήδη από το φορολογικό
έτος 2022.
Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων τα δεδομένα
των συμβάσεων (ποσότητα, τιμή κ.λπ.) που αφορούν πωλήσεις προϊόντων εντός του 2022 υποβάλλονται μέχρι και τις 28/2/2023 και επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται από τους αγοραστές μέχρι και
τις 31/3/2023. Στις ίδιες ημερομηνίες υποβάλλονται
και επιβεβαιώνονται, αντίστοιχα, και τα δεδομένα
των συμβάσεων που συνάφθηκαν από 26/5/2022
και έως 31/12/2022, από παραγωγούς για τη χορήγηση της μείωσης φόρου εισοδήματος κατά 30%
από το επόμενο φορολογικό έτος.
Προϋπόθεση
Μην ξεχνάμε, για τη χορήγηση της απαλλαγής
από τον φόρο εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, κατά 50%, απαιτείται η πώληση
του 75% των προϊόντων τους σε συλλογικά
αγροτικά σχήματα ή μέσω συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας!

Κι όμως είναι σταφύλια.

Για το νέο έτος μετατέθηκε
η λειτουργία του Ταμείου
Μικρών Δανείων Αγροτικής
Επιχειρηματικότητας
Μέσα στις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου, μας διαβεβαιώνει πάλι
το ΥΠΑΑΤ, ότι θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο «Ταμείο Μικρών
Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» που έχει στόχο τη
χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο. Ο
Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς είχαν συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο της HDB, Γιώργο Ζαββό και την Διευθύνουσα Σύμβουλο, Αθηνά Χατζηπέτρου
στα γραφεία της HDB, όπου ενημερώθηκαν για την εξέλιξη του
προγράμματος και την ανταπόκριση του τραπεζικού συστήματος.
Το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020με πόρους ύψους 21,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κεφάλαια που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ξεπεράσουν
τα 40 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από
2.500 αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις.
Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB έχει ήδη δημοσιεύσει
την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή
των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα συμμετέχουν στο
Ταμείο. Επτά τράπεζες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.
Σημειώνεται ότι το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο εισαγάγει
σημαντικά πλεονεκτήματα για τους δικαιούχους που θα ωφεληθούν, όπως:
●100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του πενταετούς δανείου
●50% μειωμένο επιτόκιο για τα υπόλοιπα τρία έτη του δανείου
●Επιχορήγηση συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring).
Το εύρος των δανείων θα είναι από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Από το 2018, επί ΣΥΡΙΖ, ακούμε γι’ αυτές τις μικροπιστώσεις
προς τους αγρότες, νισάφι πια!!!

Κατόπιν εισήγησης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Σίμου Κεδίκογλου, παρατείνεται έως τις 31.12.2023 η προθεσμία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και
έγκρισης ίδρυσης και γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, βάσει της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4056/2012 (Α?52)
όπως τροποποιήθηκε.
Σύμφωνα με την τροποποίηση:
Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι οποίες
λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια
εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται μέχρι τις 31.12.2023 να
λάβουν έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση.
Επισημαίνεται ότι μέχρι τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί, και αυτές ανακαλούνται οριστικά, εφόσον
εκδοθεί η έγκριση λειτουργίας ή ο φορέας της
κτηνοτροφικής εγκατάστασης προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, μετά από τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, στις οποίες έχουν καταγραφεί από
τις αρμόδιες αρχές παραβάσεις, για τις οποίες
υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άρσης.
Σημειώνεται ότι με την εν λόγω παράταση
αποτρέπεται η αναστολή λειτουργίας κτηνοτροφικών μονάδων. Το μόνο εύκολο οι παρατάσεις, το γιατί δεν μπορούν οι αγρότες να
βγάλουν κτηνοτροφικές άδειες δεν το εξετάζει-δυστυχώς- το ΥΠΑΑΤ!!!

Σύσκεψη στις 8 Γενάρη
στη Λάρισα αποφάσισε
η Πανελλαδική Επιτροπή
των Μπλόκων
Να διοργανώσει μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή 8 Γενάρη στην Λάρισα
αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των
Μπλόκων (ΠΕΜ), η οποία καλεί τις Ομοσπονδίες, τους Αγροτικούς και Κτηνοτροφικούς
Συλλόγους, τον κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο
που αγωνιά να συμμετάσχει ώστε όλοι μαζί να
συζητήσουν και να καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη δράση του επόμενου
διαστήματος.
«Δεν θα καθίσουμε και ούτε καθόμαστε με
σταυρωμένα χέρια να μας ξεκληρίσουν, ούτε
είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε ζητιάνοι», τονίζει χαρακτηριστικά η Πανελλαδική Επιτροπή.
Παράλληλα, χαιρετίζει τους αγρότες της Καρδίτσας που έχουν στήσει μαζικό μπλόκο στον
Ε-65 παλεύοντας για την επιβίωσή τους, χαιρετίζει τους αγρότες σε όλη τη χώρα που το προηγούμενο διάστημα με πολύμορφες κινητοποιήσεις ανέδειξαν τα οξυμένα προβλήματα διεκδικώντας αγωνιστικά λύσεις. Καλεί σε μαζική
συμμετοχή στα συλλαλητήρια που θα γίνουν το
Σάββατο 17 Δεκέμβρη σε όλη τη χώρα ενάντια
στον προϋπολογισμό που θα ψηφίζεται την ίδια
ημέρα στη Βουλή.
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