ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμές σήμερα για
τους αγρότες -Αναλυτικά τα
χρήματα
Σήμερα Μεγάλη Τρίτη θα γίνει η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες
σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε πολλούς τομείς καλλιέργειας.

Συγκεκριμένα θα γίνει πληρωμή οκτώ Συνδεδεμένων Καθεστώτων του
έτους 2018 που αφορούν τη φυτική και ζωική παραγωγή, μία σειρά
συμπληρωματικών πληρωμών, μεταξύ τω οποίων και της Εξισωτικής
του έτους 2018, ενώ πρόκειται να αποδοθεί και η έκτακτη
κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) στους
τευτλοπαραγωγούς.

Αναμένεται να καταβληθούν στους δικαιούχους περίπου 120 εκατ.
ευρώ.

Αναλυτικά, θα καταβληθούν οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για τους
τομείς:

Στην καλλιέργεια της βιομηχανικής τομάτας, ύψους 2,8 εκατ.
ευρώ περίπου, με το ύψος ενίσχυσης να έχει καθοριστεί στα 72
ευρώ/στρέμμα. Αναμένεται να πληρωθούν περίπου 750 δικαούχοι.

Στην παράδοση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση, ύψους 4,3 εκατ.
ευρώ περίπου, με ύψος ενίσχυσης 62 ευρώ/στρέμμα, σε περίπου
5.000 δικαιούχους.

Στην καλλιέργεια σπόρων προς σπορά, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ
περίπου. Πρόκειται να πληρωθούν περίπου 2.000 παραγωγοί.

Στην καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ
περίπου, με ύψος ενίσχυσης 49,3 ευρώ/στρέμμα, σε περίπου 6.000
δικαιούχους.

Στην καλλιέργεια αγκινάρας Τήνου, ύψους 5.000 ευρώ περίπου, με
ύψος ενίσχυσης 50 ευρώ/στρέμμα.

Της σηροτροφίας, ύψους 375.000 ευρώ περίπου, με το ύψος
ενίσχυσης στα 318,5 ευρώ/κουτί .

Του πρόβειου και αίγειου κρέατος, ύψους 48 εκατ. ευρώ περίπου,
σε περισσότερους από 39.000 παραγωγούς. Το ύψος ενίσχυσης
καθορίστηκε στα 9,35 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο.

Του βόειου κρέατος, ύψους 33 εκατ. ευρώ περίπου, σε 8.000
δικαιούχους περίπου, με ύψος ενίσχυσης 171 ευρώ ανά επιλέξιμο
θηλυκό ζώο.

Συμπληρωματικές πληρωμές

Σήμερα Μεγάλη Τρίτη θα πραγματοποιηθούν συμληρωματικές
πληρωμές που αφορούν τόσο τις Άμεσες Ενισχύσεις έτους 2018 όσο
και Συνδεδεμένες Ενισχύσεις και Ειδικά Μέτρα Στηριξης των
Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους.

Σήμερα πρόκειται να καταβληθούν και υπόλοιπα από την Εξισωτική

Αποζημίωση έτους 2018, ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθεί ποσό ύψους 7,9 εκατ. ευρώ σε 9.500
περίπου δικαιούχους για το υπομέτρο 13.1 και ποσό ύψους 2,5
εκατ. ευρώ σε 6.800 περιπου δικαιουχους για το υπομέτρο 13.2.

Υπόλοιπα Βασικής Ενίσχυσης και ενίσχυση βάμβακος

Ειδικότερα, θα καταβληθούν υπόλοιπα Βασικής Ενίσχυσης (με
Εθνικό Απόθεμα) ύψους 5 εκατ. ευρώ περίπου σε 3.500 περίπου
δικαιούχους, Πρασινίσματος ύψους 2,4 εκατ. ευρώ σε 2.000
περίπου παραγωγούς, και Ενίσχυσης Γεωργών Νεαρής Ηλικίας,
ύψους 800.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι δύο τελευταίες αφορούν
παραγωγούς με ποσό πληρωμής άνω των 100 ευρώ για δεύτερη
πληρωμή.

Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές πληρωμές για την
Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ περίπου σε
1.200 δικαιούχους περίπου, και των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων για
την καλλιέργεια:

Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών, ύψους 6.800 ευρώ σε 80
περίπου δικαιούχους.

Σκληρού σίτου, ύψους 18.500 ευρώ, σε 80 περίπου δικαιούχους.

Οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ύψους 4.000
ευρώ περίπου σε 20 περίπου δικαιούχους.

Ζαχαροτεύτλων, ύψους 5.000 ευρώ περίπου.

Καρπών με κέλυφος, ύψους 6.500 ευρώ σε περίπου 50 δικαιούχους.
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Πρωτεινούχων Κτηνοτροφικών Σανοδοτικών Ψυχανθών, ύψους 19.000
ευρώ περίπου σε 100 περίπου δικαιούχους.

Σπαραγγιών, ύψους 940 ευρώ.

Στο πακέτο πληρωμών περιλαμβάνονται και υπόλοιπα ειδικών
Μέτρων Στήριξης για τα Μικρά Νησιά του Αιγαίου για:

Παραδοσιακούς Ελαιώνες, ύψους 2.000 ευρώ.

ΠΗΓΗ:https://www.aftodioikisi.gr/ipourgeia/opekepe-pliromes-si
mera-gia-toys-agrotes-analytika-ta-chrimata/
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Απριλίου οι πληρωμές -Προσοχή
με το όνομα στο λογαριασμό
ρεύματος
Απαντήσεις στα βασικότερα ερωτήματα που αφορούν στο επίδομα
ενοικίου αλλά και το επίδομα παιδιού δίνει
γραμματέας Πρόνοιας, Δημήτρης Καρέλλας.

ο

γενικός

Μιλώντας στην ΕΡΤ1, ο κ. Καρέλλας τόνισε ότι «είναι
ενθαρρυντικό που το 95-96% των πολιτών κάνουν τις αιτήσεις
τους για το επίδομα παιδιού από το σπίτι τους, δεν τρέχουν σε
Κέντρα Κοινότητας ή τον δήμο, αλλά έχουν αποκτήσει εμπιστοσύνη
στις πλατφόρμες και τις διαδικασίες, συν το ότι έχουν
εξοικειωθεί».
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Πρόνοιας μέχρι πριν από λίγη
ώρα είχαν υποβληθεί 384.000 αιτήσεις στο σύστημα για το
επίδομα ενοικίου, εκ των οποίων πάνω από 142.400 οι
εγκεκριμένες.
Όπως τόνισε ο ίδιος, «αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος του
οποίου λήγει το συμβόλαιο του πριν από τις 30/9 είναι να κάνει
μια τροποποίηση και να πάρει νέο νούμερο ηλεκτρονικού
μισθωτηρίου και αυτό να βάλει. Επίσης πρέπει να προσέξει να
είναι εκείνες οι ημερομηνίες ώστε να μην χρειαστεί να πληρώσει
πρόστιμο. Για κάποιες ειδικές κατηγορίες θα πρέπει να τις
δούμε».
Όσον αφορά στο ποιοι θα πρέπει να πηγαίνουν σε Κέντρα
Κοινότητας για τη διαδικασία, ο κ. Καρέλλας είπε ότι «όσοι
αντιμετωπίζουν θέμα ταυτοποίησης στοιχείων από την πλατφόρμα,
πλην των φορολογικών, θα πρέπει να πηγαίνουν στα Κέντρα
Κοινότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εκεί θα λυθεί
το ζήτημά τους. Επίσης, πρέπει να πηγαίνουν οι μονογονεϊκές
οικογένειες και οι αλλοδαποί καθώς είναι πολύ δύσκολο και
ανέφικτο πολλές φορές να «τραβηχτούν» ηλεκτρονικά από το
σύστημα οι άδειες παραμονής».
Σχετικά με το όνομα στον λογαριασμό ρεύματος, ο κ. Καρέλλας

είπε ότι ο ενοικιαστής θα πρέπει να αλλάξει το ρολόϊ στο όνομά
του μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς αν από 1/1/2020 δεν
υπάρχει ταυτοποίηση ανάμεσα σε δικαιούχο και ρολόϊ, τότε θα
κόβεται από το επίδομα ενοικίου.
Ο κ. Καρέλλας διευκρίνισε ακόμη ότι «η πλατφόρμα για τις
αιτήσεις θα είναι ανοιχτή για πάντα. Στις 31/3 θα είναι
ολοκληρωμένο το πρώτο αρχείο δικαιούχων ώστε να γίνουν οι
πληρωμές τον Απρίλιο και θα δοθούν και αναδρομικά για τους
πρώτους μήνες. Μετά συνεχίζονται κανονικά οι αιτήσεις και οι
πληρωμές θα γίνονται ανά μήνα». Στόχος είναι να πληρώνεται
μεταξύ 22-30 κάθε μήνα και τώρα πριν από το Πάσχα, 23-24
Απριλίου.
Σχετικά με το επίδομα παιδιού, ο κ. Καρέλλας είπε ότι «έκλεισε
χθες η πλατφόρμα για να γίνει η εκκαθάριση όσων αιτήθηκαν
μέχρι χθες ώστε να πληρωθούν στο τέλος του μήνα. Υπολογίζουμε
πάνω από 600.000 οικογένειες για το επίδομα παιδιού».
Σύμφωνα με τον ίδιο, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις ξανανοίγει
1η Απριλίου και υπολογίζει ότι φέτος θα έχουμε 930.000
οικογένειες που θα λάβουν το επίδομα παιδιού, αριθμός
αυξημένος κατά 150.000 οικογένειες.

ΠΗΓΗ:https://www.aftodioikisi.gr/oikonomia/epidoma-enoikioy-23
-24-aprilioy-oi-pliromes-prosochi-me-to-onoma-sto-logariasmoreymatos/

