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403 παραγωγοί στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση Ζαχαρότευτλων- Έως 2,92 εκατ.€
το ανώτατο ποσό των ενισχύσεων

Εγκρίθηκαν νέες αιτήσεις με αποφάσεις του ΥΠΑΑΤ Γιώργου Καρασμάνη

Δυο  νέες  αποφάσεις  για  την  ένταξη  ακόμη  165  παραγωγών  στο  πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης  ζαχαρότευτλων  υπέγραψε  ο  υπουργός  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  Γιώργος
Καρασμάνης,  με  τις  οποίες  προβλέπονται  ενισχύσεις  συνολικού  ύψους  762.135€  για  όσους
εφαρμόσουν  το  πρόγραμμα  για  δυο  ή  τρία  χρόνια,  ενώ  με  πενταετή  εφαρμογή,  θα  λάβουν
1.410.864€.

Με  τις  δυο  αποφάσεις  εντάσσονται στο  Πρόγραμμα  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  ζαχαρότευτλων  147
παραγωγοί  από  τους  νομούς  Πιερίας  και  Κοζάνης  που  υπέβαλαν  τις  αιτήσεις  με  την  πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε στις 23/11/2012 και 19 παραγωγοί που υπέβαλαν αιτήσεις
με την πρόσκληση της 26/3/2013 της Δράσης 2.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Με  την  πρόσκληση  της  23/11/2012,  στην  Ολοκληρωμένη  Διαχείριση  παραγωγής  ζαχαρότευτλων
εντάσσονται:

Από  το  νομό  Πιερίας  εντάσσονται  79  παραγωγοί  οι  οποίοι  για  την  τριετή  εφαρμογή  της
Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  ζαχαρότευτλων  θα  λάβουν  240.438€  ενώ  για  την  πενταετή,  οι
ενισχύσεις ανέρχονται σε 469.708€.

1.

Από το νομό Κοζάνης εντάσσονται 67 παραγωγοί με ποσά ενίσχυσης 475.772€ και 826.341€ για
τριετή ή πενταετή εφαρμογή του προγράμματος αντίστοιχα.

2.

Με την πρόσκληση της 26/3/2013:

Στο νομό Πιερίας εντάσσονται 12 παραγωγοί οι οποίοι θα λάβουν 15.870€ για διετή εφαρμογή της
Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  ζαχαρότευτλων  και  39.677€  αν  τηρήσουν  τις  δεσμεύσεις  του
προγράμματος για πέντε χρόνια.

1.

Στο νομό Κοζάνης εντάσσονται 7 παραγωγοί με ποσά ενίσχυσης 30.055€ και 75.138€ για διετή ή
πενταετή εφαρμογή του προγράμματος αντίστοιχα.

2.

Ήδη 238 παραγωγοί από έξι νομούς (Έβρος, Καρδίτσα, Ροδόπη, Τρίκαλα, Ξάνθη και Φθιώτιδα) έχουν
ενταθεί  στο  ίδιο  πρόγραμμα  με  ποσά  ενίσχυσης  856.973,41€  για  τριετή  ή  διετή  εφαρμογή  του
προγράμματος και 1.513.764,05€ για την πενταετή, με αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρασμάνης, στις 8 Αυγούστου 2014.

Με  τις  δυο  νέες  αποφάσεις  συνολικά  403  παραγωγοί  έχουν  ενταχθεί  στην  Ολοκληρωμένη
Διαχείριση Ζαχαρότευτλων οι οποίοι θα λάβουν συνολικά έως 2,92 εκατ.€.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) οφείλουν εντός 10 ημερών να
ενημερώσουν  τους  165 νέους  δικαιούχους  για  την  υπογραφή  σύμβασης  ώστε  να  προχωρήσουν  και  οι
διαδικασίες καταβολής των ενισχύσεων χωρίς καθυστερήσεις.
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Υπενθυμίζεται ότι οι αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις θα πρέπει να επισπεύσουν όλες τις διαδικασίες
και  να  αποστέλλουν  μετά  τον  προβλεπόμενο  έλεγχο  τους  φακέλους  των  δικαιούχων  παραγωγών  στο
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Τυχόν  καθυστερήσεις  που  παρατηρούνται  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  άμεσα  και  με  γνώμονα  την
άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών πληρωμής των δικαιούχων.
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