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Με  επιτυχία  ολοκληρώθηκαν  όλες  οι  προβλεπόμενες  διαδικασίες  από  τον

ΟΠΕΚΕΠΕ για την χορήγηση των κάτωθι άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2016:

 της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης (υπόλοιπο 30%) ύψους 361 εκ. ευρώ

σε 621.904 δικαιούχους. Μαζί με την προκαταβολή που δόθηκε τον περασμένο

Οκτώβριο  το  σύνολο  της  βασικής  ενίσχυσης που  έχει  καταβληθεί  στους

Έλληνες  γεωργούς  για την  αίτηση 2016 ανέρχεται  στο ποσό των 1,131 δις

ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε άνω του 98% της δικαιούμενης ενίσχυσης και

αφορά 641.000 κατόχους δικαιωμάτων.

 της πράσινης ενίσχυσης ύψους 555 εκ. ευρώ σε 622.674 δικαιούχους

 της  ενίσχυσης  για  τους  γεωργούς  νεαρής  ηλικίας ύψους 15,5  εκ.  ευρώ  σε

40.754 δικαιούχους.

Επισημαίνεται ότι το καθαρό συνολικό ποσό των 931,7 εκ. ευρώ που καταβάλλεται

σήμερα  αντιστοιχεί  στο  μικτό  ποσό  των  950  εκ.  ευρώ,  μετά  την  εφαρμογή

παρακράτησης ποσοστού 1,35% λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας (για ποσά άμεσων

ενισχύσεων  άνω  των  2.000  ευρώ,  βάσει  του  Κανονισμού  1306/2013)  και  τυχόν

συμψηφισμών  με  κυρώσεις  προηγούμενων  ετών.  Το  ποσό  της  δημοσιονομικής

πειθαρχίας επιστρέφεται στο επόμενο οικονομικό έτος. 

Επιπλέον,  γνωστοποιείται  ότι  μετά  την  ολοκλήρωση  του  νέου  διασταυρωτικού

μηχανογραφικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε πριν την πληρωμή των ανωτέρω

άμεσων ενισχύσεων,  εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την

πληρωμή των δικαιούχων. Τα ειδικά αυτά ευρήματα αφορούν κυρίως σε:

1. Παραγωγούς (44) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύμφωνα με

το  άρθρο  9,  του  Καν  (ΕΕ)  1307/2013.  Για  τον  έλεγχο  του  κριτηρίου

χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων  έτους αιτήσεων 2015

όσο  και  τα  οικονομικά  στοιχεία  φορολογικού  έτους  2015.  Η  επεξεργασία

λαμβάνει χώρα από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου

Οικονομικών. 

2.  Παραγωγούς  (387)  που  εκκρεμεί  το  αποτέλεσμα  ελέγχου  του  κριτηρίου  του

ενεργού  γεωργού  καθόσον  δεν  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  εργασίες  εκκαθάρισης

φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών. 



3.  Παραγωγούς (4) που τα προσωπικά τους στοιχεία όπως δηλώθηκαν στην Ενιαία

Αίτηση Ενίσχυσης 2016 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα στοιχεία από την ΓΓΔΕ του

Υπουργείου Οικονομικών. 

4.  Παραγωγούς (2.500) που εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των

αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων από κληρονομιά. 

5.  Παραγωγούς (17.042) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των

250 ευρώ και  εφόσον μετά τον υπολογισμό και  των ποσών που αφορούν στις

συνδεδεμένες  ενισχύσεις,  είναι  μεγαλύτερο  των  250  ευρώ,  θα  πληρωθούν  σε

επόμενες πληρωμές.

6.  Παραγωγούς  (642)  που  δεν  ταυτοποιήθηκαν  τα  στοιχεία  του   τραπεζικού

λογαριασμού που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης με το τραπεζικό ίδρυμα

Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις κατηγορίες 3) και 6) μπορούν να προβούν άμεσα 

στις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτά να επιλυθούν και να χορηγηθεί το δικαιούμενο

ποσό σε επόμενες πληρωμές. Για το κριτήριο του ενεργού γεωργού θα αποσταλεί

στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερη επεξεργασία από το Υπουργείο Οικονομικών για να ληφθεί

υπόψη στον επόμενο διασταυρωτικό έλεγχο.

Υπενθυμίζεται  ότι,  για  την  ενημέρωσή  τους  σχετικά  με  τις  πληρωμές,  οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων

ενίσχυσης, στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000),

το  οποίο  λειτουργεί  τις  εργάσιμες  ημέρες  από  τις  09:00  έως  τις  13:00  και  στο

τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540) από τις 09:00 έως τις 18:00.

Τέλος,  παρέχεται  η  δυνατότητα  προσωποποιημένης  πληροφόρησης  των

δικαιούχων στον σύνδεσμο https://iris.gov.gr/ (πρόσβαση απευθείας ή μέσω της

ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο

Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).

Εν κατακλείδι, επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά καταβάλλεται μεγάλο μέρος των

άμεσων ενισχύσεων και μάλιστα στο 100% του δικαιούμενου ποσού πριν από τη

λήξη του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους. Το γεγονός αυτό, μαζί με την καταβολή

του  100%  της  εξισωτικής  αποζημίωσης,  που  θα  δοθεί  έως  το  τέλος  του  έτους,

αποτελεί απόρροια της εντατικής και συνεχούς προσπάθειας του προσωπικού του

ΟΠΕΚΕΠΕ για την άμεση και ορθή πληρωμή των γεωργών. 

http://www.opekepe.gr/


 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016
  

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από  σήμερα  26/7/2016  ξεκινούν  από  τον  ΟΠΕΚΕΠΕ  οι  πιστώσεις  σε  121.000
δικαιούχους  ενισχύσεων  καθεστώτων  της  ενιαίας  ενίσχυσης  συνολικού  ύψους
77.645.416 ευρώ, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 28/7/2016.

Με τις  πληρωμές αυτές ολοκληρώνεται  η χορήγηση του μεγαλύτερου ποσοστού
των  πληρωμών  για  τις  άμεσες  ενισχύσεις  στη  χώρα  μας,  κατά  το  πρώτο  έτος
εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ 2015-2020. Μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων
για το ύψος των ενισχύσεων για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις στα αιγοπρόβατα και
τα  ειδικά  δικαιώματα  και  τις  εντατικές  προσπάθειες  του  Οργανισμού  για  την
διενέργεια  των  απαραίτητων  ελέγχων  για  όλα  τα  καθεστώτα  ενίσχυσης,  οι
πληρωμές που είναι σε εξέλιξη αφορούν:

1) στην πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους, δηλαδή
βόειου κρέατος, του  πρόβειου και αίγειου κρέατος σε ορεινές και πεδινές
περιοχές,  και της ενίσχυσης των ειδικών δικαιωμάτων,  συνολικού ύψους
περίπου 47 εκ. ευρώ (26/7/2016) και 

σε  συμπληρωματικά  ποσά  που  προέκυψαν  μετά  τη  διενέργεια  των
απαραίτητων ελέγχων, για γεωργούς που δεν είχαν πληρωθεί ή που είχαν
υποβάλει ενστάσεις και δικαιώθηκαν, για τα καθεστώτα:

 βασικής ενίσχυσης, 11 εκ. ευρώ

 πράσινης ενίσχυσης, 11,5 εκ. ευρώ

 γεωργούς νεαρής ηλικίας, 500 χιλ. ευρώ 

 συνδεδεμένης ενίσχυσης σπόρων σποράς, 1,9 εκ. ευρώ

2) Θα  ακολουθήσουν  συμπληρωματικές  πληρωμές  για  τα  συνδεδεμένα
καθεστώτα ενίσχυσης έτους 2015, ύψους 198 χιλ. ευρώ και για την ειδική
ενίσχυση βάμβακος,  ύψους  3,8  εκ.  ευρώ,  καθώς και  τη  διεπαγγελματική
ενίσχυση βάμβακος, ύψους 485 χιλ. ευρώ. (27/7/2016)

3) Εκκρεμότητες πληρωμής ενισχύσεων στα Μικρά Νησιά Αιγαίου έτους 2015
ύψους 403 χιλ. ευρώ. (28/7/2016)



Αναλυτικά στοιχεία των πληρωμών με τον αριθμό δικαιούχων και το ποσό πληρωμής ανά
καθεστώς αναγράφονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΛΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, €

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 20.167 11.373.239,58

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ) 18.227 11.890.079,90

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2.931 551.556,60

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΒΟΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ 5.611 23.111.416,27

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2.441 1.985.197,57

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΙΓΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 19.062 20.635.848,22

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΟΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 
ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 64 866.561,75

ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ (ΜΕΤΡΟ 2) 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΑΡ.52 ΚΑΝ.(ΕΕ) 1307/2013 71 342.161,61
ΣΥΝΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ 
ΣΠΟΡΑ 674 1.931.808,04

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 2.134 3.870.444,21

ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 47.712 485.385,86
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2015 742 197.807,40
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΝΑ ΕΤΟΥΣ 
2015 1.266 403.909,44

ΣΥΝΟΛΟ 121.102 77.645.416,45


	20161220-01-OPEKEPE-Enisxyseis_1.pdf
	




