
Ε.Κ\C:\Users\mapostolou\Desktop\ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ\Ε 1089 Καταβολή βασικής ενίσχυσης.doc 

Αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο 
                                                                                                             (ψηφιακά υπογεγραµµένο) 
 
 
                                                 

                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124180, Fax : 210-2124524 
 

 Αθήνα,  31/1/2018 
 Αριθµ. Πρωτ.: 123/119300 

  

 Προς: 
 Βουλή των Ελλήνων 
 ∆/νση Κοιν/κού Ελέγχου 
 Τµήµα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 
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ΣΧΕΤ:          Η Ερώτηση  1089/09-11-2017 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης, 
σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ), µετά από 
διαπραγµατεύσεις µε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατόπιν 
τεκµηρίωσης των αντίξοων καιρικών συνθηκών, που έπληξαν την Ελλάδα το πρώτο 
εξάµηνο του έτους 2017, κατάφερε να εγκριθεί, κατά παρέκκλιση από τον 
Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ.1306/2013, η δυνατότητα να καταβάλει την προκαταβολή 
της βασικής ενίσχυσης έτους 2017 σε ποσοστό 70% για τους Έλληνες αγρότες, αντί 
του προβλεπόµενου 50%.  
 
Ως εκ τούτου, την 24η Οκτωβρίου ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε, τηρώντας το 
χρονοδιάγραµµα πληρωµών που έχει θέσει, τη διαδικασία καταβολής της 
προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2017, σε ποσοστό 70% επί της 
εκάστοτε δικαιούµενης ενίσχυσης. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε σε 537.406 
δικαιούχους, ανήλθε στα 701.915.912,39 ευρώ.  

Με βάση τον Εκτελεστικό Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ 1272/2017 περί καθορισµού, για 
το 2017, των δηµοσιονοµικών ανώτατων ορίων για ορισµένα καθεστώτα άµεσης 
στήριξης που προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθµ. 1307/2013, καθώς και στα 
άρθρα 22, 25 και 31 του εν λόγω Κανονισµού, η ετήσια αξία των ∆ικαιωµάτων 
Βασικής Ενίσχυσης (∆ΒΕ) αναπροσαρµόστηκε οριζόντια για όλους τους δικαιούχους 
για το έτος 2017 κατά τα ακόλουθα ποσοστά: 

� 2,5% για τη χορήγηση ∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης εθνικού αποθέµατος 
2017. Επισηµαίνεται ότι κατά την πληρωµή της προκαταβολής, το εν λόγω ποσοστό 
γραµµικής µείωσης είχε υπολογιστεί καταρχήν σε 4,5 %. ∆εδοµένου, όµως, ότι το 
ποσό που συγκεντρώθηκε υπερκάλυψε τα αιτήµατα των δικαιούχων του εθνικού 
αποθέµατος, το υπόλοιπο ποσό επεστράφη, κατά τη χορήγηση της εκκαθάρισης της 
βασικής ενίσχυσης, στους δικαιούχους γεωργούς, µε αύξηση της συνολικής αξίας 
των δικαιωµάτων τους κατά 2%. Επίσης, σηµειώνεται ότι από το εθνικό απόθεµα 
επωφελήθηκαν και οι δικαιούχοι της «χαµένης αξίας» δικαιωµάτων του 2014, οι 
οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) το 2015, αλλά δεν έλαβαν την 
αξία των µισθωµένων δικαιωµάτων 2014, επειδή ήταν µισθωτές γης και δικαιωµάτων 
2014 και, ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες τους δεν υπέβαλλαν ΕΑΕ τα έτη 2013, 2014 
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και 2015. Στους εν λόγω γεωργούς – µισθωτές, στους οποίους χορηγήθηκαν 
οριστικά δικαιώµατα το έτος 2015 και η µοναδιαία αξία των δικαιωµάτων τους το 
2017 υπολείπεται του περιφερειακού µέσου όρου του τρέχοντος έτους, έγινε 
προσαύξηση της αξίας των δικαιωµάτων έως τον περιφερειακό µέσο όρο εθνικού 
αποθέµατος του 2017. 

� 3,125%, προκειµένου να εξασφαλισθούν πιστώσεις για την κάλυψη της αύξησης 
του ορίου των συνδεδεµένων ενισχύσεων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το 2017 
και 

� 0,79% για την προσαρµογή των δικαιωµάτων στο ανώτατο δηµοσιονοµικό όριο. 

Αναφορικά µε την ενηµέρωση των δικαιούχων για τις µεταβολές στην αξία των 
δικαιωµάτων τους, επισηµαίνεται ότι οι γεωργοί, στους οποίους χορηγήθηκαν 
δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης το 2015, έχουν ενηµερωθεί µέσω των ατοµικών 
πράξεων προσδιορισµού οριστικών ∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης (∆ΒΕ). 
Αναλυτικότερα, στην ατοµική πράξη προσδιορισµού των οριστικών ∆ΒΕ 2015, η 
οποία είναι υπογεγραµµένη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
και συγκεκριµένα στην ενότητα 3 «Γενικές πληροφορίες» αναγράφεται ότι: «Η αξία 
των οριστικών ∆ΒΕ έχει υπολογιστεί λαµβάνοντας υπόψη την προσαύξηση του άρθρου 
22(1) του Καν. (ΕΕ) 1307/2013. Για τις ανάγκες τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου 
του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης κάθε έτους ενδέχεται να είναι αναγκαία η 
εφαρµογή γραµµικής µείωσης ή αύξησης». 

Μετά την πληρωµή του ∆εκεµβρίου, οι αιτούντες γεωργοί, για τους οποίους 
εκκρεµεί το αποτέλεσµα του ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού, καθόσον 
δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήµατος από το 
Υπουργείο Οικονοµικών, ανέρχονται πλέον σε 457 από το σύνολο των 2.016 που 
εκκρεµούσαν κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. Για τις εν λόγω εκκρεµότητες 
θα αποσταλεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε) 
επικαιροποιηµένο αρχείο µε νεότερα στοιχεία και δεδοµένα, για να ληφθεί υπόψη 
στις επόµενες πληρωµές (πριν από το Πάσχα).  

Παράλληλα, από το έτος 2017 ισχύει και η αναθεώρηση των συνδεδεµένων 
ενισχύσεων, που ανακοινώθηκε στην Ε.Ε. την 1η Αυγούστου του 2016, σύµφωνα µε 
το άρθρο 53 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 1307/2013. Η αύξηση του ποσοστού επί 
του εθνικού ανώτατου ορίου από 7,98% σε 9,95% συνεπάγεται µία επιπλέον 
αναπροσαρµογή των δικαιωµάτων, προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις για τις 
επιπλέον συνδεδεµένες ενισχύσεις. 

Τέλος, σηµειώνεται ότι, όπως είχε δεσµευτεί το ΥΠΑΑΤ, καταβλήθηκαν από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, εντός του ∆εκεµβρίου του 2017, το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, η 
πράσινη ενίσχυση, η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, καθώς και η 
εξισωτική αποζηµίωση έτους 2017.  
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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