
 

 

   Αθήνα, 26  Φεβρουαρίου 2016 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Σε συνέχεια της πολύ µεγάλης προσπάθειας που κατεβλήθη από ολόκληρο το 

µηχανισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ανταπεξέλθει έγκαιρα και έγκυρα στην 

ολοκλήρωση της πληρωµής του 90% της Bασικής Eνίσχυσης στις αρχές ∆εκεµβρίου 

(07.12.2015) και µε την Ελλάδα να είναι µία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που κατάφερε να καταβάλει τόσο νωρίς τη Βασική Ενίσχυση, οι εντατικοί 

ρυθµοί εργασίας του Οργανισµού συνεχίζονται µε τη διαδικασία εξέτασης των 

αιτήσεων αναθεώρησης και των ενστάσεων. 

Υπενθυµίζεται ότι στις 31.12.2014 έληξε η ισχύς των ∆ικαιωµάτων Ενιαίας 

Ενίσχυσης και το 2015, ως πρώτη χρονιά εφαρµογής της νέας ΚΑΠ, οι γεωργοί, µε 

την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2015), δήλωσαν τις επιλέξιµες 

εκτάσεις τους σε επίπεδο χώρας για τη χορήγηση των νέων ∆ικαιωµάτων Bασικής 

Eνίσχυσης. Ακολούθησε η έκδοση της ατοµικής πράξης προσδιορισµού των 

προσωρινών ∆ικαιωµάτων Bασικής Eνίσχυσης, µε την οποία ολοκληρώθηκε το 

πρώτο στάδιο εφαρµογής της Bασικής Eνίσχυσης στην Ελλάδα, για όσους γεωργούς 

αιτήθηκαν τη Βασική Ενίσχυση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης και στη 

συνέχεια η πληρωµή του 90% αυτής. Τα όποια προβλήµατα αναδείχθηκαν από τις 

δύο παραπάνω διαδικασίες αντιµετωπίστηκαν µε την παροχή της δυνατότητας 

υποβολής αιτήσεων αναθεώρησης της ατοµικής πράξης προσδιορισµού των 

προσωρινών ∆ικαιωµάτων Bασικής Eνίσχυσης 2015 και ενστάσεων, όσον αφορά 

στη µεταβολή των στοιχείων των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για τη διόρθωση 

προφανών σφαλµάτων, την άρση επικάλυψης και την επιλεξιµότητα αγροτεµαχίου. 

Σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία µέχρι τις αρχές Απριλίου πρέπει να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία µε την έκδοση του τίτλου των οριστικών ∆ικαιωµάτων 

Bασικής Eνίσχυσης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να 

καταβληθεί το β΄ µέρος της εκκαθάρισης της Bασικής Eνίσχυσης καθώς και η 

Πράσινη Ενίσχυση. Οι πληρωµές αυτές προγραµµατίζεται να 

πραγµατοποιηθούν έως το τέλος Απριλίου.  



 

Σηµειώνεται ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανά περιοχή ή ανά 

καλλιέργεια, σε σχέση µε ό,τι εισέπραττε ο παραγωγός µε το προηγούµενο 

καθεστώς, οφείλονται, πέραν του µικρότερου προϋπολογισµού της νέας ΚΑΠ, σε 

επιλογές που έγιναν σε εθνικό επίπεδο από τις προηγούµενες Κυβερνήσεις, όσον 

αφορά στον τρόπο εφαρµογής της, όπως για παράδειγµα στην επιλογή να χωριστεί η 

χώρα σε τρείς Περιφέρειες (αροτραίες, δενδρώδεις, βοσκότοποι). Επιπλέον, η ίδια η 

«αρχιτεκτονική» εφαρµογής της νέας ΚΑΠ σε εθνικό επίπεδο (η χώρα µας εφάρµοσε, 

κατά γενική οµολογία, το πιο περίπλοκο σύστηµα στην Ε.Ε.) δηµιουργεί 

γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.  

Παράλληλα µε όλα αυτά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά στην καταβολή των 

Συνδεδεµένων Ενισχύσεων και µέχρι τις αρχές Μαρτίου προγραµµατίζει να προβεί 

στις ακόλουθες πληρωµές: 

1. Σκληρού σίτου (ύψους περίπου 9.000.000 €) 

2. Οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση (ύψους περίπου 5.000.000 €) 

3. Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών (ύψους περίπου 7.000.000 €) 

4. Σπαραγγιών (ύψους περίπου 1.500.000 €) 

Επίσης, από τα µέσα και µέχρι το τέλος Μαρτίου προγραµµατίζονται οι ακόλουθες 

πληρωµές: 

1. Εκκρεµότητες Ενισχύσεων Έτους 2014 (ύψους περίπου 12.000.000 €) 

2. Βαµβάκι (ύψους περίπου 180.000.000 €) 

3. Ζαχαρότευτλα (ύψους περίπου 2.500.000 €) 

4. Ροδάκινα προς χυµοποίηση (ύψους περίπου 3.000.000 €) 

5. Βιοµηχανική τοµάτα (ύψους περίπου 2.600.000 €) 

 

Σε σχέση µε τα θέµατα του 2ου πυλώνα (Εξισωτική Αποζηµίωση, Νέοι 

Αγρότες, Πρόωρη Συνταξιοδότηση, Αγροπεριβαλλοντικά) και µετά την 

ολοκλήρωση το ∆εκέµβρη µεγάλου πλήθους πληρωµών, οι οποίες ξεπέρασαν κάθε 

αισιόδοξη πρόβλεψη ως προς το τελικό ποσό τους, χάρη στις µεγάλες προσπάθειες 

των εργαζοµένων, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ένταξη των 

ανειληµµένων υποχρεώσεων από το προηγούµενο στο νέο ΠΑΑ 2014-2020, το 

οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την  καταβολή των οικονοµικών 

ενισχύσεων.    


