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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                             Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πιστώνονται 683 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς των αγροτών 
– Επιβεβαίωση του ΥπΑΑΤ, Μ. Βορίδη   

 
Απόλυτη επιβεβαίωση των πρόσφατων δηλώσεων του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη αποτελεί η επικείμενη πίστωση, από 
αργά το απόγευμα της Πέμπτης 24/10/2019, στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων, του 70% της βασικής ενίσχυσης για το έτος 2019.  
 
Ο κ. Βορίδης είχε δηλώσει ότι στόχος των υπηρεσιών του Υπουργείου και του 
ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η πίστωση αυτή «να είναι διαθέσιμη πριν από την εθνική μας 
εορτή και αργία της 28ης Οκτωβρίου», κάτι το οποίο επαληθεύεται πλήρως.  
 
Παράλληλα, έχουν γίνει ενέργειες προς την Τράπεζα Πειραιώς, ώστε οι αγρότες που 
διαθέτουν λογαριασμούς σε άλλα τραπεζικά ιδρύματα να «δουν» τα χρήματα της 
προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης το αργότερο μέχρι το απόγευμα της 
Παρασκευής (25/10/2019).  
 
Σημειώνεται ότι η πίστωση, συνολικού ύψους 683.052.227,06 ευρώ 
(403.917,58 ευρώ περισσότερα από πέρυσι) αφορά 538.037 δικαιούχους (1.790 
περισσότερους από το 2018).  
 
Με βάση την ΚΑΠ 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 2019, ανέρχονται σε 2.022.400.000 
ευρώ ήτοι 166.9270.000 ευρώ περισσότερα από το 2018. Από το ποσό αυτό, 
1.091.170.000 ευρώ προορίζονται για τη βασική ενίσχυση, 550.385.000 για το 
πρασίνισμα, 36.692.000 ευρώ για τους νέους σε ηλικία αγρότες (κάτω των 40 
ετών) και 344.153.000 ευρώ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις.     
 



Το υπόλοιπο ποσό της βασικής ενίσχυσης και του πρασινίσματος θα 
καταβληθεί μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2019, κάτι το οποίο επίσης έχει 
επισημάνει ο κ. Βορίδης στις σχετικές δηλώσεις του.  
 
Επίσης, σημειώνεται ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2019 θα καταβληθούν 
ενισχύσεις προκαταβολής σε δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020, ύψους περίπου 120 εκατ. ευρώ, για τη Βιολογική 
Γεωργία, τη Βιολογική Κτηνοτροφία, το ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ, τις Σπάνιες Φυλές, τους 
Ορυζώνες, την Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και τη Μείωση 
Νιτρορύπανσης.  
 
Επιπλέον, έως το τέλος του έτους 2019 θα καταβληθούν ενισχύσεις 
εκκαθάρισης σε δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης, εκτιμώμενου ύψους 
235 εκατ. ευρώ. 
 


