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          Αθήνα, 20/12/2018 

 

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού πληρωμών που ανακοινώθηκε τον περασμένο 

Οκτώβριο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταβάλλονται σήμερα, 20.12.2018, οι κάτωθι 

άμεσες ενισχύσεις έτους αιτήσεων 2018: 

 Το υπόλοιπο  της βασικής ενίσχυσης ύψους 323.511.303,21 ευρώ σε 595.858 

δικαιούχους. Μαζί με την προκαταβολή που δόθηκε τον Οκτώβριο το σύνολο της 

βασικής ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στους Έλληνες γεωργούς για την ενιαία 

αίτηση ενίσχυσης έτους 2018 ανέρχεται στο ποσό των 1.006.159.614 ευρώ. Η 

διαφορά με το εθνικό πλαφόν για την βασική ενίσχυση (1.103.650.000 ευρώ) 

οφείλεται στην μη υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης το 2018 από γεωργούς που 

κατείχαν δικαιώματα, στην μη πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων που κατείχαν 

γεωργοί που υπέβαλλαν ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2018 και στην μη καταβολή 

ενισχύσεων <250 €. Το ποσό των 1.006.159.614 ευρώ, αντιστοιχεί στο 98,60 % της 

αιτηθείσας ενίσχυσης. 

Στο ανωτέρω χορηγούμενο ποσό της βασικής ενίσχυσης συμπεριλαμβάνεται και 

το ποσό των 14,5 εκ ευρώ, της αξίας των χορηγούμενων δικαιωμάτων από το 

εθνικό απόθεμα έτους 2018. Αναφέρεται ότι για την χορήγηση δικαιωμάτων 

βασικής ενίσχυσης εθνικού αποθέματος 2018, εφαρμόστηκε ποσοστό γραμμικής 

μείωσης στην συνολική αξία των υφιστάμενων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που 

ανέρχεται σε 2 %.   

 Η πράσινη ενίσχυση ύψους 525.823.405,57 ευρώ σε 597.321 δικαιούχους. 

 Η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 28.987.120,30 ευρώ σε 

70.324 δικαιούχους. Η εν λόγω ενίσχυση είναι αυξημένη κατά 8 εκ ευρώ από τα 

δύο προηγούμενα έτη λόγω της χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το 

εθνικό απόθεμα 2018 σε 8.947 γεωργούς νεαρής ηλικίας και των εύστοχων 

εθνικών μας επιλογών μας μετά την τροποποίηση των σχετικών κοινοτικών 

διατάξεων. 

 



Επισημαίνεται ότι το καθαρό συνολικό ποσό των 878,4 εκ ευρώ που καταβάλλεται 

σήμερα αντιστοιχεί στο μικτό ποσό των 889,7 εκ. ευρώ, μετά την εφαρμογή 

παρακράτησης ποσοστού  1,411917 % λόγω δημοσιονομικής πειθαρχίας (για ποσά 

άμεσων ενισχύσεων άνω των 2.000 ευρώ, βάσει του Καν. (ΕΕ) 1306/2013) και τυχόν 

συμψηφισμών με κυρώσεις προηγούμενων ετών. Το ποσό της δημοσιονομικής 

πειθαρχίας επιστρέφεται στο επόμενο οικονομικό έτος.  

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών 

μηχανογραφικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για την πληρωμή των ανωτέρω 

άμεσων ενισχύσεων, εντοπίστηκαν ευρήματα που επηρέασαν μερικά ή ολικά την 

πληρωμή των δικαιούχων. Τα ευρήματα αυτά αφορούν κυρίως σε: 

1. Αιτούντες (43) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύμφωνα με το 

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

γεωργών, χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων ενισχύσεων έτους 

αιτήσεων 2017, όσο και τα οικονομικά στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Ο εν 

λόγω έλεγχος διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

2.  Αιτούντες (328) 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, από το σύνολο των 1.787 

που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής.  

3. Αιτούντες (7.454) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ 

από το σύνολο των 52.737 που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. 

Εφόσον μετά τον υπολογισμό και των ποσών που αφορούν στις συνδεδεμένες 

ενισχύσεις, το συνολικό δικαιούμενο ποσό των γεωργών αυτών είναι μεγαλύτερο των 

250 ευρώ, θα συμπεριληφθούν σε επόμενες πληρωμές. 

4.  Αιτούντες (495), των οποίων τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που 

δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση ενίσχυσης 2018 δεν ταυτοποιήθηκαν με τα 

αντίστοιχα του τραπεζικού ιδρύματος. 

5. Αιτούντες (4.296) από το σύνολο των 5.628, που εκκρεμούσαν κατά τη χορήγηση 

της προκαταβολής, 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 



Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις (4 και 5) μπορούν να προβούν 

άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα της μη ταυτοποίησης 

και να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενες πληρωμές. Για τον έλεγχο του 

κριτηρίου του ενεργού γεωργού (αφορά στους αιτούντες της περίπτωσης 1 και 2), θα 

αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ νεότερη επεξεργασία από το Υπουργείο Οικονομικών για να 

ληφθεί υπόψη στην επόμενη πληρωμή. 

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, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά στην χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων ήσσονος 

σημασίας. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών 44.953 

δικαιούχων με συνολικό ποσό ενίσχυσης 40,3 εκ ευρώ και έως τα Χριστούγεννα θα 

ολοκληρωθεί η χορήγηση ήσσονος σημασίας στους αιγοπροβατοτρόφους της Λέσβου 

(1.600.000 ευρώ) και στους καπνοπαραγωγούς της ποικιλίας «Μπασμά» (8.300.000 

ευρώ). 

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. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα 

προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων με τους εξής τρόπους: 

 Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» 

(https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login). Για να είναι δυνατή η 

είσοδος στην εφαρμογή είναι απαραίτητη η λήψη κωδικού και η δημιουργία 

προσωπικού λογαριασμού από τη σελίδα  https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/  

στην επιλογή “Εγγραφή”. Οδηγίες για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού και 

λήψης κωδικού περιέχονται στο αρχείο 

https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/static/files/egxeiridio_online_xristi.pdf .  

 Επισημαίνεται ότι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 

online για τα έτη 2014-2018 ή συμμετέχουν σε κάποιο μέτρο αγροτικής ανάπτυξης 

ΔΕΝ απαιτείται να παραλάβουν εκ νέου κωδικό. 

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/
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 Μέσω της ενότητας Ψηφιακές Υπηρεσίες του portal ΙΡΙΣ (https://iris.gov.gr/) με 

χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου 

Οικονομικών (taxisnet). 

Αξίζει να σημειωθεί  ότι η εντατική και συνεχής προσπάθεια του προσωπικού του 

ΟΠΕΚΕΠΕ για την άμεση και ορθή πληρωμή των γεωργών απέδωσε και φέτος, 

ώστε να πραγματοποιηθεί έγκαιρα η πληρωμή του 100% της βασικής ενίσχυσης και 

του πρασινίσματος έτους 2018 νωρίτερα των Χριστουγέννων, καθώς και της εξισωτικής 

αποζημίωσης, η οποία επίσης θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα. 

https://iris.gov.gr/
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