
  Αθήνα,  30 Ιουνίου 2022 

 

Πληρωμή 69 εκατ. ευρώ για  Άμεσες Ενισχύσεις Αιτήσεων έτους 2021 

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. κατέβαλε (29.06.2022)  το ποσό των 69.098.040,33 ευρώ για τα 

καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων στα μικρά νησιά Αιγαίου Πελάγους 

(ΜΝΑ) ολοκληρώνοντας τις πληρωμές για τις αιτήσεις έτους 2021. 

Το ποσό των 43.494.620,59 ευρώ αφορά σε εξόφληση των καθεστώτων βασικής 

ενίσχυσης, πράσινης ενίσχυσης και γεωργών νεαρής ηλικίας ως εξής: 

   9.329.018,73 ευρώ  για τη βασική ενίσχυση  
 30.399.711,17 ευρώ  για την πράσινη ενίσχυση  
   3.765.890,69 ευρώ  για την ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας  

  

Από το συνολικό ποσό που πιστώθηκε χθες, η πληρωμή των καθεστώτων που αναφέρονται 

ακολούθως, πραγματοποιείται για πρώτη φορά, ήτοι: 

 7.258.328,47 ευρώ σε 4.115 δικαιούχους στην καλλιέργεια ρυζιού 

 4.510.987,35 ευρώ σε 5.724 δικαιούχους στην καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας 

         474.356,62 ευρώ σε 40.851 δικαιούχους της ενίσχυσης για τη 
διεπαγγελματική βάμβακος 

 363.004,9 ευρώ σε 56 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης σηροτροφίας  

 2.567.015,32 σε 70 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης βοοτρόφων (μέτρο 1)   

 516.736,88 σε 42 δικαιούχους της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβατοτρόφων 
(μέτρο 2) 

 1.314.397,75 ευρώ σε 2.570 δικαιούχους της ενίσχυσης για διατήρηση καλλιέργειας 
αμπελώνων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους 

 1.102.446,27 ευρώ σε 1.397 δικαιούχους της ενίσχυσης για την καλλιέργεια 
μαστίχας Χίου 

 2.977.655,08 ευρώ σε 2.561 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή πρόβειου 
γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ 



 1.012.499,10 ευρώ σε 310 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αγελαδινού 
γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ 

 264.864,38 ευρώ σε 709 δικαιούχους ενίσχυσης για την παραγωγή αίγειου 
γάλακτος με προορισμό την παραγωγή τυριού στα ΜΝΑ 

  

Το πόσο των 2.103.691,19 ευρώ αφορά σε συμπληρωματικές πληρωμές για τα 

συνδεδεμένα καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων και ενισχύσεων στο πλαίσιο του 

προγράμματος για τα ΜΝΑ, που δεν αναφέρονται παραπάνω. 

Οι γεωργοί μπορούν να ενημερώνονται με τους τρόπους που έχουν αναφερθεί σε 

προηγούμενες αντίστοιχες ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Οργανισμού. 

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.  

  

Οι πληρωμές εντός ΟΣΔΕ του ΠΑΑ 

  

Σας ενημερώνουμε για την πορεία πληρωμών για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης εντός 

ΟΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 για το έτος αιτήσεων 2021: 

 έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης για τις δράσεις : 

        Μ10.01.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες», 

        Μ 10.1.2 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» 

        Μ10.01.03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα 

Νήσου Θήρας» 

 η πληρωμή 1ης εκκαθάρισης έχει ξεκινήσει από τις 28.06.2022 και βρίσκεται σε 

εξέλιξη με σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών για τις δράσεις : 

        Μ10.01.09 1ης Πρόσκλησης "Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων 

φυλών αγροτικών ζώων 

        Μ10.01.04 "Μείωση ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα"  

https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab
https://dip.opekepe.gr/


        Μ10.01.01 Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας  

        Μ10.01.08 1ης Πρόσκλησης "Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής 

σύγχυσης των μικρολεπιδόπτερων (Κομφούζιο)",  

        Μ11 1ης Πρόσκλησης "Βιολογική Γεωργία" – φυτικής κατεύθυνσης, 

        Μ11 2ης Πρόσκλησης "Βιολογική Γεωργία" – ζωικής κατεύθυνσης, 

  

 η πληρωμή του Μέτρου 13- Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από 

φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα ολοκληρώνεται την Πέμπτη 30 Ιουνίου με 

σταδιακή πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών 

 από 30 Ιουνίου ξεκινάει η διαδικασία πληρωμής για την Πρώτη Δάσωση Γεωργικών 

Γαιών και θα πραγματοποιείται σταδιακή πίστωση  των τραπεζικών λογαριασμών 

σύμφωνα με τη ροή των φακέλων από τις Δασικές Υπηρεσίες 

  

  Στην απρόσκοπτη πληρωμή των αγροτών καθοριστική ήταν η συμβολή 

των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίοι εργάσθηκαν άοκνα και 

αποτελεσματικά με στόχο οι ενισχύσεις να φθάσουν εγκαίρως στους 

δικαιούχους. 

  

  

 

 


