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Τι χρωστάει το δημόσιο σε αγρότες 

Ωφειλές 7ετίας   
που φτάνουν 
400 εκατ. ευρώ
Παλιές εξισωτικές, αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, δικαιώματα  
από μεταβιβάσεις και διορθώσεις ενιαίας ή προγραμμάτων

Καµία εξέλιξη δεν υπάρχει ακόµα στο θέ-
µα των εξισωτικών αποζηµιώσεων του 
2013 και 2014, οι οποίες ή δόθηκαν µει-
ωµένες στους παραγωγούς ή δεν κατα-
βλήθηκαν καθόλου. Και µπορεί κάποια 
στιγµή να άνοιξε η συζήτηση, µετά και 
την αίσια εξέλιξη µε την επιστροφή πο-
σού περί τα 300 εκατ. ευρώ, µε αφορµή 
τη δικαίωση της χώρας µας σχετικά µε 
τον ορισµό του µόνιµου βοσκότοπου για 
τα έτη 2009-2011, ωστόσο ακόµα δεν έ-
χει διευθετηθεί κάτι. Μάλιστα, να σηµει-
ωθεί ότι η χώρα µας έχει ασκήσει προ-
σφυγή για το ζήτηµα του ορισµού των µό-
νιµων βοσκότοπων και για τα έτη 2012-
2013 και 2014, για τα οποία ωστόσο δεν 
έχει εκδοθεί απόφαση. Το θέµα βέβαια 
είναι, σύµφωνα µε απάντηση της υφυ-
πουργού Φωτεινής Αραµπατζή σε ερώ-
τηση 38 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ότι «η 
δικαίωση µιας προσφυγής δεν συνεπά-
γεται αυτόµατα δυνατότητα συµπληρω-
µατικής πληρωµής µίας ενίσχυσης πα-
ρελθόντος έτους, δοθέντος ότι τούτο 
προϋποθέτει απόφαση της ΕΕ, που να 
το επιτρέπει. Ακόµη και στην περίπτω-
ση αυτή όµως, επισηµαίνεται ότι: α) πλη-
ρωµές ετών από το 2019 και πριν, δεν 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν µετά 
την 30.06.2020, παρά µόνο αν υπάρ-
ξει απόφαση της ΕΕ και β) οι εκκρεµό-
τητες του 2013 έχουν µεταφερθεί στην 
τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο ως 
ανειληµµένες υποχρεώσεις και δεν δύ-
νανται να µεταφερθούν στην επόµενη».

Εξισωτικές 
αποζημιώσεις 
του 2013 - 2014
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Απλήρωτοι και στην αναµονή είναι 
ακόµα και οι Νέοι Αγρότες του 2014. 
Μάλιστα, σύµφωνα µε τους ίδιους τους 
δικαιούχους, έχουν κληθεί να κατα-
θέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά –σε κάποιες περιπτώσεις και πα-
ραπάνω από µία φορές- έχουν περά-
σει από έλεγχο, αλλά ακόµα δεν έχει 
πιστωθεί στους λογαριασµούς τους η 
τελευταία δόση. 

Σε εκκρεµότητα, λόγω της έξαρσης 
του κορωνοϊού, είναι και οι περίπου 
12.325 ωφελούµενοι Νέοι Γεωργοί 
από τις περιφέρειες Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης, Αττικής, ∆υτι-
κής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, 
Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στε-
ρεάς Ελλάδας, των οποίων οι πρά-
ξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης 
πρόσκλησης (έτος 2016) και της 2ης 
πρόσκλησης του Υποµέτρου 6.1 (έτος 
2018), που περιµένουν να κάνουν τα 
µαθήµατα του ΕΛΓΟ για να λάβουν 
τη δεύτερη δόση (30%). Αν ο ΕΛΓΟ 
δροµολογούσε τη διαδικασία, όπως 
είχε αρχικά προγραµµατιστεί, µέχρι 
τέλος του έτους, οι δικαιούχοι θα εί-
χαν πληρωθεί, ωστόσο λόγω των α-
ναστολής των µαθηµάτων, τίποτα δεν 
είναι βέβαιο ακόµα.

Νέοι Αγρότες 
του 20142

Β΄ δόση Νέων 
Αγροτών που 
δεν έχουν κάνει 
μαθήματα
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Ολοένα και περισσότεροι αγρότες ζη-
τούν να προχωρήσει ο συµψηφισµός ει-
σφορών µε αποζηµιώσεις ώστε να µην 
χάνονται αποζηµιώσεις για ζηµιές τωρι-
νές ή και παλιότερες από παραγωγούς 
που δεν έχουν τακτοποιήσει τις εισφο-
ρές για τη νέα περίοδο.

Άγνωστος παραµένει ο τρόπος µε τον ο-
ποίο η πολιτική ηγεσία θα διευθετήσει 
το ζήτηµα των αποζηµιώσεων που αφο-
ρούν την ακαρπία αµυγδαλιάς στη Λά-
ρισα του 2017 µέσω ΠΣΕΑ. Το θέµα εί-
χε προκαλέσει από τότε έντονες αντιδρά-
σεις, δεδοµένου ότι στο νοµό Λάρισας οι 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες επηρέ-
ασαν την ετήσια παραγωγή των δέντρων. 
Ωστόσο στο πρόγραµµα που ανακοινώ-
θηκε στα τέλη του 2018 οι αµυγδαλοπα-
ραγωγοί διαπίστωσαν ότι στις επιλέξιµες 
Περιφέρειες δεν περιλαµβάνεται η Λάρι-
σα, παρά το ότι οι ζηµιές σε επίπεδο Π.Ε. 
για το 2017, ξεπερνούν το 30% από το 
µέσο όρο παραγωγής των τριών τελευ-
ταίων ετών όπως απαιτεί ο Κανονισµός.

Χαμένες 
αποζημιώσεις 
ΕΛΓΑ για μη 
«τακτοποιημένους»  

Αποζημιώσεις 
για αμύγδαλα 
του 2017 
στη Λάρισα 
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Απλήρωτοι σε Ηλεία και Αχαΐα παραµέ-
νουν κάποιοι δεκάδες αγρότες και κτη-
νοτρόφοι όσον αφορά το πρόγραµµα 
της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτρο-
φίας του 2019. Η προκαταβολή δόθηκε 
τον Οκτώβριο, ωστόσο µερίδα αγροτών 
των δύο αυτών νοµών δεν έλαβαν χρή-
µατα. Σε επόµενη φάση τέθηκε µια πι-
θανή εµβόλιµη πίστωση προκειµένου 
να διευθετηθούν κάποιες περιπτώσεις, 
ωστόσο η πρόταση αυτή τελικά δεν προ-
χώρησε, µε αποτέλεσµα να δροµολογεί-
ται τώρα η εξόφληση, όπως ορίζει ο κοι-
νοτικός κανονισµός στα τέλη Ιουνίου. 

Εκκρεµότητες υπάρχουν και όσον α-
φορά το Εθνικό Απόθεµα του 2019. Υ-
πάρχουν καταρχήν αγρότες και κτηνο-
τρόφοι, οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί 
καθόλου, πιθανότατα λό-
γω µη υποβολής των 
δικαιολογητικών. 
Επιπλέον, µερί-
δα παραγωγών, 
που προχώρησε 
σε ενστάσεις πε-
ριµένει ακόµα τα 
αποτελέσµατα.

Βιολογικά 
2019 

Εθνικό 
Απόθεμα 
του 2019
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Απλήρωτα και ξεχασµένα παραµένουν 
τα ΠΣΕΑ του 2016 και του 2017 στο νοµό 
Σερρών. Εκατοντάδες καπνοπαραγωγοί 
υπέστησαν ζηµιά από τις βροχοπτώσεις 
τους µήνες Μάιο-Ιούνιο (µεταφύτευση) 
του 2016, σε συνδυασµό µε τις ξηροθερ-
µικές συνθήκες και την ανοµβρία, που α-
κολούθησαν και οδήγησαν στην ξήραν-
ση των καπνοφύτων. Κι ενώ τότε οι καλ-
λιεργητές ζητούσαν κατ’ εξαίρεση αποζη-
µίωση από τον ΕΛΓΑ, τελικά «παραπέµ-
φθηκαν» στα ΠΣΕΑ, µια χρονοβόρα δια-
δικασία, η οποία θα µπορούσε να προχω-
ρήσει µόνο αν η µείωση της παραγωγής 
σε επίπεδο νοµού ξεπερνούσε σε ποσο-
στό το 30%. Κάτι, το οποίο ως σήµερα «ε-
γκλωβίζει» την περαίωση της πληρωµής.

Για µεγάλη εκκρεµότητα όσον αφο-
ρά τις αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ κάνουν 
λόγο οι παραγωγοί της Ηµαθίας οι 
οποίοι παραµένουν απλήρωτοι από 
τις ζηµιές που προκάλεσε στις καλλι-
έργειες η κακοκαιρία της 10ης Ιουλί-
ου, παρά τις όποιες υποσχέσεις από 
κυβερνητικά στελέχη για συντόµευ-
ση των διαδικασιών και αποπληρω-
µής των παραγωγών. 

ΠΣΕΑ σε καπνά 
Σερρών για το 
2016 και 2017

Αποζημιώσεις 
10ης Ιουλίου 
στην Ημαθία

6

7

Εκκρεµεί καταβολή των καθυστερού-
µενων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τους δι-
ασταυρωτικούς ελέγχους περασµέ-
νων ετών, ακόµα και από το 2013 
και το 2014. Παρά το ότι έχουν γίνει 
όλοι οι σχετικοί έλεγχοι, δεν έχει γί-
νει η καταβολή στους δικαιούχους.

Υπάρχουν περιπτώσεις παραγωγών, 
οι οποίοι ήταν στον έλεγχο το 2016, 
δεν πληρώθηκαν όσα δικαιούνταν µα-
ζί µε τους υπόλοιπους, έκαναν ένστα-
ση στην οποία και δικαιώθηκαν, αλλά 
παρ’ όλα αυτά δεν πληρώθηκαν για 
τα επόµενα έτη 2017 και 2018, ούτε 
την ενιαία ενίσχυση ούτε την εξισω-
τική αποζηµίωση. 

Εκτός από την περίπτωση των παρα-
γωγών που ήταν σε έλεγχο το 2016, 
υπάρχουν και αντίστοιχες περιπτώ-
σεις δικαιούχων, οι οποίοι τη µία 
χρονιά ήταν στον έλεγχο και την ε-
πόµενη δεν έλαβαν τις επιδοτήσεις 
τους της ενιαίας ενίσχυσης, αν και 
είχε διευθετηθεί ο έλεγχος.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ  
  douska@agronews.gr

Χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν ανοι-
χτά µέτωπα µε τον Οργανισµό Πληρωµών για υ-
ποθέσεις που µπορεί να µην θεωρείται από τους 
αρµόδιους ότι χρήζουν άµεσης διευθέτησης, ό-
µως στους ίδιους έχουν αφήσει… τρύπες, που 
κρατούν ακόµα και µια επταετία. Και µπορεί τα 
«µεγάλα πακέτα» πληρωµών, που αφορούν και 
τη µεγαλύτερη µερίδα του αγροτικού κόσµου να 
έχουν τυπικά τακτοποιηθεί σε συνεννόηση της 
∆οµοκού µε τους επιτελείς της πλατείας Βάθη, 
µε µικρές µόνο «παραφωνίες», πιθανότατα και 
µεµονωµένες σε κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο 
υπάρχουν εκκρεµότητες πληρωµών, που παρα-
µένουν «ξεχασµένες» και από το 2013. 

Μεταξύ αυτών οι περιβόητες παλιές εξισωτι-
κές, οι καθυστερήσεις και τα υπόλοιπα από α-
ποζηµιώσεις του ΕΛΓΑ και ΠΣΕΑ που µάταια πε-
ριµένουν ακόµα οι πληγέντες παραγωγοί, τα α-

πλήρωτα δικαιώµατα από 
µεταβιβάσεις, αλλά και 
διορθώσεις επί της ενι-
αίας ενίσχυσης ή προ-
γραµµάτων παλαιότε-
ρων ετών για αγρότες 
που ήταν στον έλεγχο 
και έχουν υποβάλει τα 
προβλεπόµενα συµπλη-
ρωµατικά στοιχεία.

Στα θέµατα που έχουν 
απασχολήσει τα αρµό-
δια κυβερνητικά κλι-
µάκια είναι και η εξό-

φληση των υποχρεώσεων του ΕΛΓΑ για το 
2019. Σύµφωνα µε πρόσφατο έγγραφο του 
υπουργού Μάκη Βορίδη, «το προϋπολογι-
ζόµενο ποσό αποζηµιώσεων του 2019 α-
νέρχεται στα 180 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ή-
δη γίνει τρεις πληρωµές, την 23η/12/2019, 
31η/1/2020 και την 06η/3/2020 συνολικού 
ύψους 48.340.000 ευρώ». Αυτό σηµαίνει ό-
τι εκκρεµούν ακόµα περί τα 130 εκατ. ευρώ 
για την περσινή χρονιά. Επ’ αυτού έχει τεθεί 
µετ’ επιτάσεως ζήτηµα επιστροφής στον ΕΛ-
ΓΑ ποσού 50 εκατ. ευρώ που είχε µεταφερ-
θεί σε λογαριασµό της Τράπεζας της Ελλά-
δος την άνοιξη του 2015, το οποίο ουδέπο-
τε επέστρεψε στα ταµεία του Οργανισµού.

Εκκρεμότητες 
επιδοτήσεων 
λόγω ελέγχων

Παραγωγοί σε 
έλεγχο το 2016

Παραγωγοί  
σε έλεγχο που 
δικαιώθηκαν
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Πετρέλαιο
Σε εκκρεµότητα 

βρίσκεται ως γνωστόν 
και η τελευταία κατα-
βολή για το αγροτικό 
πετρέλαιο του 2016
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Να µην κατάσχονται 
αποζηµιώσεις για µέτρα 
εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου

Την ώρα που οι εκκρεµότητες του ΕΛΓΑ απέναντι 
στους παραγωγούς σχετικά µε τις αποζηµιώσεις, 
που κρατούν στην καλύτερη περίπτωση περίπου 
ένα χρόνο, χώρια τις εκκρεµότητες παλαιότερων 
ετών που ακόµα δεν έχουν ακόµα επιλυθεί, οι 
Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης θέτουν το ζήτηµα της κατάσχεσης των 
ποσών των αποζηµιώσεων που δικαιούνται. 
Πρόκειται για το θέµα των ειδικών αποζηµιώσεων 
που προκύπτουν µετά από την υποχρεωτική 
εφαρµογή µέτρων εξυγίανσης του ζωικού 
κεφαλαίου και την εύλογη ανάγκη οι αποζηµιώσεις 
αυτές να είναι ακατάσχετες. Μάλιστα, οι 
κτηνοτρόφοι ζητούν η είσπραξη των 
αποζηµιώσεων αυτών να µην προϋποθέτει την 
προσκόµιση ασφαλιστικής και φορολογικής 
ενηµερότητας, καθώς σε πλείστες περιπτώσεις οι 
αποζηµιώσεις αυτές ανακύπτουν µετά από 
οικονοµική καταστροφή ή τεράστια οικονοµική 
ζηµία των εν λόγω δικαιούχων.
Η επιστολή του Νίκου ∆ηµόπουλου, προέδρου του 
Συνδέσµου Κτηνοτρόφων Καβάλας, µεταξύ 
άλλων, αναφέρει τα εξής: 
«Κύριε υπουργέ, ζητάµε την άµεση παρέµβασή σας 
για την επίλυση του θέµατος, όσον αφορά τις 
δυσχέρειες που προκύπτουν κατά την καταβολή 
των αποζηµιώσεων και καταθέτουµε για δεύτερη 
φορά τη δική µας άποψη - πρόταση, η οποία 
συνοψίζεται στα εξής:
1. Οι αποζηµιώσεις από την επιβολή κτηνιατρικών 
µέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, 
καταβάλλονται στους δικαιούχους µε αποκλειστικό 
σκοπό την διασφάλιση σε αυτούς των αναγκαίων 
κεφαλαίων για την αντικατάσταση του ζωικού 
πληθυσµού που θανατώνεται κατά την εφαρµογή 
των ως άνω αναγκαστικών µέτρων.
2. Ο συµψηφισµός των αποζηµιώσεων που 
αναλογούν στους δικαιούχους ή και η αλλαγή του 
προορισµού των ποσών, προκειµένου να 
πληρωθούν οφειλές προς το ∆ηµόσιο, στα 
ασφαλιστικά ταµεία ή και σε τρίτους πιστωτές των 
δικαιούχων µέσω κατασχέσεων των 
καταβαλλοµένων ποσών ή των τραπεζικών 
λογαριασµών στους οποίους τα εν λόγω ποσά 
κατατίθενται, οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια 
α) Στην άµεση οικονοµική καταστροφή των 
εκµεταλλεύσεων που έχουν συµµορφωθεί 
(υποβαλλόµενες στις σχετικές δυσβάσταχτες 
δαπάνες) µε τα µέτρα εξυγίανσης.
β) Στη µείωση του ζωικού κεφαλαίου, αφού καθιστά 
οικονοµικά αδύνατη την αντικατάστασή του.
γ) Στη µεσοπρόθεσµη υπονόµευση της δηµόσιας 
υγείας, εξαιτίας της απροθυµίας και αδυναµίας που 
οι υπόχρεες στην εφαρµογή τους εκµεταλλεύσεις 
θα επιδείξουν, για τη συµµόρφωση τους σε ανάλογα 
µέτρα στο άµεσο και στο απώτερο µέλλον.
Παρακαλούµε να προβείτε άµεσα, σε κάθε 
επιβαλλόµενη νοµοθετική ή κανονιστική ρύθµιση, 
προκειµένου να καταβληθούν κατ’ εξαίρεση, στους 
δικαιούχους, οι προβλεπόµενες αποζηµιώσεις και 
ενισχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή 
κτηνιατρικών µέτρων εξυγίανσης του ζωικού 
κεφαλαίου, για τα έτη από το 2019 και µετά. Επίσης 
να επιστραφούν αναδροµικά, τα ποσά που 
παρακρατήθηκαν για λογαριασµό οιουδήποτε φορέα 
από τους δικαιούχους, των οποίων έχει 
πραγµατοποιηθεί η πληρωµή, πριν τη νοµοθετική 
σας παρέµβαση».

ΤOY ΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Καταθέστε 
τη δική σας 

περίπτωση αν 
ανήκετε στους 
«απλήρωτους»


