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Με βάση τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύει για
την περίοδο 2015-2020, όπως αυτή εξειδικεύεται στην εθνική νομοθεσία, οι
συνολικές άμεσες ενισχύσεις που θα πληρωθούν στους έλληνες αγρότες για το 2018
ανέρχονται σε 1.855.473.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό, 1.103.650.000 ευρώ
προορίζονται για τη βασική ενίσχυση, 556.642.000 ευρώ για το πρασίνισμα,
37.109.000 ευρώ για τους νέους σε ηλικία αγρότες (κάτω των 40 ετών) και
184.049.000 ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.
Σήμερα ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τον προγραμματισμό του, η
πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2018, ύψους
682.648.311,48 ευρώ σε 536.247 δικαιούχους και από αργά το απόγευμα θα
ξεκινήσει η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.
Σημειώνεται ότι Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 υπέβαλλαν 648.166 παραγωγοί, εκ
των οποίων δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 596.180, ενώ το ανωτέρω
καταβληθέν ποσό αντιστοιχεί στο 98,4 % της συνολικά δικαιούμενης ενίσχυσης με
βάση τις αιτήσεις.
Κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τη
χορήγηση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2018, εντοπίστηκαν
ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ειδικά
αυτά ευρήματα αφορούν κυρίως σε:
1. Γεωργούς (52.737) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250
ευρώ. Εφόσον μετά τον υπολογισμό των επόμενων πληρωμών, το συνολικό ποσό
τους είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα πληρωθούν στην εκκαθάριση.
2. Γεωργούς (73) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύμφωνα με το
άρθρο 9, του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των παραγωγών
αυτών χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων ενισχύσεων
έτους αιτήσεων 2017, όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία του φορολογικού έτους
2017. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.
3. Γεωργούς (1.787) για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του
κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες
εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών.
4. Γεωργούς (213) που τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως δηλώθηκαν στην Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης 2018, δεν ταυτοποιήθηκαν με τα στοιχεία από την AAΔΕ του
Υπουργείου Οικονομικών.

5. Γεωργούς (2.206) για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού
ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων (προσκόμιση συμπληρωματικών
δικαιολογητικών, σύνθετες περιπτώσεις κληρονομιάς κλπ.). Ο συνολικός αριθμός
των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ανήλθε στις 42.155.
6. Γεωργούς (574) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του
τραπεζικού
λογαριασμού που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης με το τραπεζικό
ίδρυμα.
7. Γεωργούς (3.000) που κρίθηκαν μη δικαιούχοι μετά από ελέγχους που διενήργησε
ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω μεγάλης απόκλισης μεταξύ δηλωθέντων και
προσδιορισθέντων στοιχείων.
8. Γεωργούς (5.628) με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας για το σύνολο ή μέρος των
αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 σε σχέση με
τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ. Τα εν λόγω αγροτεμάχια εξαιρέθηκαν από
τον υπολογισμό της δικαιούμενης ενίσχυσης, μέχρι την ταυτοποίησή τους.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, ξεκίνησε άμεσα την επίλυση των
εκκρεμοτήτων για τους δικαιούχους των ανωτέρω κατηγοριών 2 & 3 και θα
αποσταλεί αρχείο με νεότερη επεξεργασία από το Υπουργείο Οικονομικών,
προκειμένου να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενη πληρωμή. Για τις
λοιπές κατηγορίες, επισημαίνεται ότι, το σύστημα για την υποβολή διοικητικών
πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 θα ανοίξει στις Περιφερειακές
Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον
διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό της
βασικής ενίσχυσης, θα εξεταστούν επίσης, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του
ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών, εφ’όσον κριθεί αναγκαίο.
Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2018 η καταβολή του
υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης και του πρασινίσματος.
Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων
ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του
ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ
(1540) το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00. 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).

