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Αθήνα, 20 Απριλίου 2022 

           

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Καταβάλλονται άμεσες ενισχύσεις ύψους 104,39 εκατ. ευρώ 

  

Νωρίτερα από άλλες χρονιές πραγματοποιήθηκε σήμερα (20.04.2022), η καταβολή 

άμεσων ενισχύσεων για τις αιτήσεις έτους 2021, συνολικού μεικτού ποσού 106.380.084,98 

ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού, ήτοι 97.935.551,88 ευρώ αφορά σε 

συνδεδεμένες ενισχύσεις, οι οποίες καταβάλλονται για πρώτη φορά στο πλαίσιο των 

πληρωμών για τις αιτήσεις 2021. 

Το ποσό αυτό αναλύεται σε: 

 51.557.374,37ευρώ σε 37.864 δικαιούχους στον τομέα του αιγοπροβείου κρέατος 
 

 33.030.827,45 ευρώ σε 8.734 δικαιούχους στον τομέα του βόειου κρέατος 
 

 5.186.643,95 ευρώ σε 5.469 δικαιούχους στην καλλιέργεια πορτοκαλιών προς 

χυμοποίηση 

 

 2.796.839,15 ευρώ σε 919 δικαιούχους στην καλλιέργεια βιομηχανικής τομάτας 

 

 2.711.910,75 ευρώ σε 8.031 δικαιούχους στην καλλιέργεια ροδάκινων προς 

χυμοποίηση 

 

 2.651.956,21 ευρώ σε 1.387 δικαιούχους στην καλλιέργεια σπόρων προς σπορά 

  

Επίσης, καταβάλλεται συμπληρωματική πληρωμή για τα καθεστώτα ειδικής ενίσχυσης για 

την καλλιέργεια βαμβακιού ύψους 5.254.204,33 ευρώ σε 1.184 δικαιούχους. 

Το ποσό των 2.099.156,77 ευρώ αφορά σε συμπληρωματικές πληρωμές για: βασική 

ενίσχυση, πράσινη ενίσχυση, γεωργούς νεαρής ηλικίας, πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, 

πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά σανοδοτικά ψυχανθή, βρώσιμα όσπρια, σκληρό σίτο, καρπούς με 

κέλυφος, μήλα, ζαχαρότευτλα, σπαράγγια και για διάφορες καλλιέργειες των μικρών νησιών 

Αιγαίου Πελάγους. 
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Επισημαίνεται ότι το συνολικό καθαρό ποσό των 104.396.404,30 ευρώ που καταβάλλεται 

σήμερα, προκύπτει από το μικτό ποσό των 106.380.084,98 ευρώ, μετά την εφαρμογή 

παρακράτησης ποσοστού 1,658907%., 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. 

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

μπορούν να: 

 έχουν προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω της εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» 

(https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab), κάνοντας χρήση των προσωπικών 

κωδικών που έχουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και 

μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών» 

(https://dip.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό 

Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet) ή, 

 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. 
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