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Με κατεύθυνση την άµεση ενίσχυση της ρευ-
στότητας αγροτών και κτηνοτρόφων κινού-
νται αυτές τις µέρες οι επιτελείς του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Οργανι-
σµού Πληρωµών, δροµολογώντας αφενός 
µια γενναία προκαταβολή της ενιαίας ενί-
σχυσης, µε απλοποιηµένες διαδικασίες α-
κόµα και µέσα στον Ιούνιο, και την πληρω-
µή των συνδεδεµένων στα ζωικά αυξηµένες 
µε χρήµατα από εθνικούς πόρους. Ο µηχα-
νισµός του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα µε τις πλη-
ροφορίες, έχει ολοκληρώσει τους διασταυ-
ρωτικούς ελέγχους όσον αφορά τις συνδε-
δεµένες και περιµένει την εντολή για να τις 
τρέξει. Αυτό που τώρα που πρέπει να διευθε-
τηθεί είναι τα ποσά που θα λάβουν αφενός 
οι κτηνοτρόφοι για αιγοπρόβατα και βοοει-
δή, αλλά και η συνδεδεµένη στα σπαράγγια. 
Στις επιλογές της Βάθη συζητούνται δύο εν-
δεχόµενα: Να συµπληρωθούν οι προϋπολο-
γισµοί του έτους για τις συνδεδεµένες -οι ο-
ποίοι είναι προκαθορισµένοι και τα χρήµατα 

ήδη δεσµευµένα από το κράτος- από το κον-
δύλι των 150 εκατ. που αποφάσισε η κυβέρ-
νηση ή από αναδιανοµή των πόρων του ΠΑΑ.

Και στις δύο περιπτώσεις αναµένεται µια 
«καλή» αύξηση του ποσού που είχε απο-
φασιστεί να λάβουν οι δικαιούχοι για το έ-
τος 2019 ως συνδεδεµένη ενίσχυση, λόγω 
των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν λό-
γω της πανδηµίας του κορωνοϊού, που δεν 
αποκλείεται να είναι σχεδόν διπλάσια από 
πέρυσι. Υπενθυµίζεται ότι για το 2018 στο 
πρόβειο και αίγειο κρέας πιστώθηκε το πο-
σό των 48 εκατ. ευρώ σε πάνω από 39.000 
δικαιούχους, µε το ύψος της ενίσχυσης στα 
9,35 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο και στο βόειο 
κρέας πιστώθηκαν αντίστοιχα περί τα 33 ε-
κατ. ευρώ σε 8.000 δικαιούχους περίπου, 

µε το ύψος της ενίσχυσης στα 171 ευρώ α-
νά επιλέξιµο θηλυκό ζώο.

Όσον αφορά τώρα την ηµεροµηνία της εν 
λόγω πίστωσης, οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι θα έχει σίγουρα ολοκληρωθεί µέχρι την 
επόµενη Παρασκευή 10 Απριλίου. Στην ί-
δια πληρωµή θα ενταχθούν, σύµφωνα µε 
τον προγραµµατισµό, και δύο ακόµα συν-
δεδεµένες της φυτικής παραγωγής, που α-
φορούν το σπαράγγι και τους σπόρους σπο-
ράς και µια ακόµα διορθωτική µε περιπτώ-
σεις ενιαίας ενίσχυσης και συνδεδεµένων 
που ξέµειναν. Και στην περίπτωση των σπα-
ραγγιών, για τα οποία η ενδεικτική τιµή κυ-
µαίνεται περί τα 55 ευρώ το στρέµµα, ανα-
µένεται µια σηµαντική αύξηση προς κάλυ-
ψη των αυξηµένων αναγκών των παραγω-
γών του προϊόντος λόγω της έκτακτης κα-
τάστασης που φέτος βιώνουν. 

Μετά τα 22 εκατ. νέο πακέτο 
ΕΛΓΑ τη Μεγάλη Εβδοµάδα

Εν τω µεταξύ, µια δεύτερη πληρωµή στα µέ-
σα της Μ. Εβδοµάδας, µε πιθανότερη ηµέρα τη 
Μεγάλη Τετάρτη 15 Απριλίου, προγραµµατί-
ζει ο ΕΛΓΑ, µετά την πίστωση της 1ης Απριλί-
ου ποσού 22 εκατ. ευρώ σε 9.952 παραγωγούς 
για καταστροφές φυτικού και ζωικού κεφαλαί-
ου του 2019. Να σηµειωθεί ότι στην εν λόγω 
πληρωµή τα µεγαλύτερα ποσά πήγαν στους 
νοµούς Ηµαθίας, Καβάλας, Ροδόπης, Λάρι-
σας, Πέλλας και Χαλκιδικής. «Η επόµενη δό-
ση θα αφορά όλες τις νέες εκθέσεις εκτιµήσε-
ων που θα έχουν εκκαθαριστεί», σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζο. 

Τέλος, ο Οργανισµός ενηµερώνει τους πα-
ραγωγούς ότι η προθεσµία για την υποβολή 
των προσωρινών δηλώσεων ζηµιάς φυτικής 
στο εξής θα ανέρχεται σε 25 ηµέρες και όχι 
στις 15 ηµέρες και ισχύει για όλες τις ενερ-
γές αναγγελίες ζηµιάς, καθώς και όσες ε-
γκριθούν στο εξής για όσο διάστηµα ισχύ-
ουν οι περιορισµοί.

Μέχρι τις 25 
Απριλίου 
παραστατικά 
για αυτόχθονες 
φυλές 
Τα απαραίτητα παραστατικά 
συµµόρφωσης ειδικών διατάξεων 
για την πρώτη πρόσκληση της 
∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση 
απειλούµενων αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων» καλούνται να 
υποβάλουν οι κτηνοτρόφοι µέχρι 
τις 25 Απριλίου. Σύµφωνα µε τη 
σχετική ανακοίνωση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, οι κτηνοτρόφοι 
καλούνται µέχρι την παραπάνω 
ηµεροµηνία να υποβάλουν 
αντίγραφα των ενηµερωµένων 
χειρόγραφων µητρώων 
καταγραφής για όλες τις 
ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των 
αιγοπροβάτων και των χοιροειδών 
στις αρµόδιες Περιφερειακές 
Υπηρεσίες.  Πιο αναλυτικά, η 
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
αναφέρει τα εξής: 
«Ενηµερώνονται οι ενταγµένοι της 
1ης πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09 
«∆ιατήρηση απειλούµενων 
αυτόχθονων φυλών αγροτικών 
ζώων» του Μέτρου 10 
«Γεωργοπεριβαλλοντικά και 
κλιµατικά µέτρα» στο πλαίσιο του 
ΠΑΑ 2014-2020, πως κατ’ εφαρµογή 
του άρθρου 20 της µε αριθµ. 
401/48520/29.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 
1226/2-4-2018) ΥΑ όπως 
τροποποιηµένη ισχύει, οφείλουν να 
προσκοµίσουν για το έτος εφαρµογής 
2019, στο πλαίσιο υποβολής των 
προβλεπόµενων παραστατικών 
ειδικών διατάξεων, αντίγραφα των 
ενηµερωµένων χειρόγραφων 
µητρώων καταγραφής για όλες τις 
ενταγµένες εκµεταλλεύσεις των 
αιγοπροβάτων και των χοιροειδών 
στις αρµόδιες Περιφερειακές 
Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ από 
05/04/2020 έως και 25/04/2020 
σύµφωνα µε την αριθ. 
33600/11.04.2019 εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ 
(Α∆Α:6ΣΩΑ46 ΨΧΞΧ-4ΛΧ)». 

Με συμπλήρωμα
από εθνικούς πόρους 

οι συνδεδεμένες
Την επόμενη εβδομάδα ζωικά και σπαράγγια, 
με αυξημένα ποσά από τα 150 εκατ. ευρώ των 

Βρυξελλών ή από ανακατανομή πόρων του ΠΑΑ

Την πρόωρη προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης του 2020 
δροµολογεί, βάσει των τελευταίων εξελίξεων το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, οι επιτελείς εργάζονται 
πυρετωδώς για την καταβολή το συντοµότερο -πιθανότατα µέσα στον 
Ιούνιο- µιας γενναίας πρώτης δόσης του τσεκ, στο πλαίσιο της 
κατεύθυνσης που έχει ήδη δοθεί από τις Βρυξέλλες για την άµεση 
ενίσχυση της ρευστότητας. Μάλιστα συζητείται να «απλοποιηθούν» 

όσο γίνεται οι διαδικασίες και να καταστεί δυνατό µε µια απλή 
βεβαίωση ή επικαιροποίηση ότι παραµένει ενεργός, να µπορεί κάποιος 
να λάβει την ενίσχυση, η οποία θα κινείται µε βάση τα ποσά που έλαβε 
ο αγρότης για το 2019. Σηµειωτέον ότι, µε αφορµή το γεγονός ότι η 
πλατφόρµα του ΟΣ∆Ε ήταν αρκετό διάστηµα κλειστή, έχει 
αποφασιστεί να µην συνδεθεί η προκαταβολή του τσεκ µε την 
ολοκλήρωση της υποβολής της φετινής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης.  

Ακόμα και Ιούνιο η προκαταβολή του τσεκ 

Μπάτζετ
Οι προϋπολογισµοί του έτους για τις 
συνδεδεµένες είναι προκαθορισµέ-
νοι και τα χρήµατα ήδη δεσµευµένα 

από τη χώρα µας
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