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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Μείωζη ζηα ηιμολόγια ΟΔΕ για ηοςρ αγπόηερ
Μεηώλνληαη, κε παξέκβαζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο
Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ηα ηηκνιόγηα κε ηα πνζά πνπ θαηαβάιινπλ νη αγξόηεο γηα
ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θεηηλώλ ηνπο δειώζεσλ ηνπ Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο
Δηαρείξηζεο θαη Ειέγρνπ (ΟΔΕ) θνηλνηηθώλ εληζρύζεσλ θαη επηδνηήζεσλ.
Με πξσηνβνπιία ηνπ Τποςπγού Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων κ. Γιώπγος
Καπαζμάνη και ηος Αναπληπωηή Τποςπγού κ. Πάπι Κοςκοςλόποςλος, κεηά θαη
ηηο αληηδξάζεηο από κεξίδα αγξνηώλ γηα ηελ πςειή ηηκνιόγεζε ησλ δειώζεσλ
ΟΔΕ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζύζθεςε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ν πξόεδξνο ηνπ
ΟΠΕΚΕΠΕ, εθπξόζσπνη ηνπ εηαηξηθνύ ζρήκαηνο GAIA ΕΠΙΥΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, πνπ έρεη
αλαιάβεη ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ θεηηλνύ ΟΔΕ θαη ν αλαπιεξσηήο Δηεπζύλσλ
ύκβνπινο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο.
ηε ζύζθεςε δηαπηζηώζεθε όηη, ε λέα δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ησλ θνξέσλ
γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ αγξνηώλ ζηελ ππνβνιή ησλ θεηηλώλ δειώζεσλ ΟΔΕ
εμειίρζεθε νκαιά ζε νιόθιεξε ζρεδόλ ηε ρώξα. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο
ηνπ πςεινύ θόζηνπο πνπ επηβάξπλε ηνπο αγξόηεο απνθαζίζηεθε λα γίλνπλ νη
αθόινπζεο κεηώζεηο ζηα ηηκνιόγηα ηεο GAIA ΕΠΙΥΕΙΡΕΙΝ ΑΕ :


ηα 20 επξώ αλά αίηεζε-δήισζε νξίδεηαη ην αλώηαην θόζηνο γηα ηνπο
αγξόηεο ησλ κηθξώλ λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ κε δηθαηώκαηα εληαίαο θνηλνηηθήο
ελίζρπζεο κέρξη 200 επξώ.



ηα 13,21 επξώ κεηώλεηαη ην θόζηνο αλά αίηεζε-δήισζε γηα ηνπο αγξόηεο
πνπ δελ έρνπλ θακία κεηαβνιή ζηηο θεηηλέο ηνπο δειώζεηο ΟΔΕ, ζε ζρέζε
κε πέξζη.



ηα 30 επξώ αλά αίηεζε-δήισζε νξίδεηαη ην θόζηνο γηα ηνπο αγξόηεο κε
αηνκηθά δηθαηώκαηα εληαίαο θνηλνηηθήο ελίζρπζεο κέρξη 400 επξώ.
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ε 35 πεξηνρέο ηεο ρώξαο κε ηδηαηηεξόηεηεο (π.ρ. κεγάιν αξηζκό
αγξνηεκαρίσλ θαη κηθξό αξηζκό αηνκηθώλ δηθαησκάησλ ελίζρπζεο) νξίδνληαη
εηδηθά ηηκνιόγηα (π.ρ. κέρξη 50 ζηξέκκαηα αλεμαξηήηνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ
αγξνηεκαρίσλ ην θόζηνο είλαη 45 επξώ, κέρξη 100 ζηξέκκαηα αλεμαξηήηνπ
ηνπ αξηζκνύ ησλ αγξνηεκαρίσλ ην θόζηνο είλαη 65 επξώ).



Θεζπίδνληαη πνιύ ρακειά ηηκνιόγηα ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πξντόλησλ, όπσο
γηα παξάδεηγκα ν θξόθνο Κνδάλεο (12 επξώ αλά αίηεζε-δήισζε).

Με ηηο αιιαγέο απηέο ζηα ηηκνιόγηα ΟΔΕ ν κέζνο όξνο ηνπ θόζηνπο αλά
αίηεζε-δήισζε κεηώλεηαη ζηα 52 επξώ (ρσξίο ΦΠΑ). ηελ ηηκή απηή
πεξηιακβάλεηαη ην ζύλνιν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ ππνβνιή,
ηπρόλ δηόξζσζε, επεμεξγαζία ηεο αίηεζεο-δήισζεο θαη ηελ θαηαβνιή ηεο
θνηλνηηθήο ελίζρπζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο αγξόηεο. Με ηα λέα ηηκνιόγηα έλαο
ζηνπο ηξεηο αγξόηεο πνπ ππέβαιιαλ θέηνο αίηεζε-δήισζε ΟΔΕ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ αγξνηώλ πνπ δελ έρνπλ δηθαηώκαηα εληαίαο
θνηλνηηθήο ελίζρπζεο ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, ζα πιεξώζνπλ ηειηθά κόλν 31 επξώ,
όπσο θαίλεηαη από ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.

Απιθμόρ αγποηών

Μέζο κόζηορ ανά αίηηζηδήλωζη ΟΔΕ

6.456 (Υσξίο θακία κεηαβνιή)
2.540 (Μ.Ν.Α. & κεδεληθά δηθαηώκαηα)
3.049 (Μ.Ν.Α. κε δηθαηώκαηα έσο 200 €)
226.989 (κε δηθαηώκαηα έσο 400 €)
113.546
113.971
56.783
36.534
26.697
19.438
15.595
12.069
8.577
6.660
28.615

13,21 €
16,26 €
20,32 €
31,00 €
47,00 €
63,00 €
74,00 €
87,00 €
95,00 €
110,00 €
115,00 €
118,00 €
121,00 €
123,00 €
138,00 €

ε δειώζεηο ηνπο κεηά ην πέξαο ηεο ζύζθεςεο νη θύξηνη Καξαζκάλεο θαη
Κνπθνπιόπνπινο ππνγξάκκηζαλ όηη, ζηόρνο ηεο λέαο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ είλαη ε άκεζε αληηκεηώπηζε θαη
επίιπζε ησλ πξαθηηθώλ-θαζεκεξηλώλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ηνπο Έιιελεο
αγξόηεο, ώζηε απηά λα κελ ρξνλίδνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαζίζηαληαη πνιιέο θνξέο
δπζεπίιπηα.
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