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Μετά την απογοήτευση των αιγοπροβατοτρό-
φων που έµειναν εκτός της ειδικής ενίσχυσης 
και ζητούν νέο κύκλο αιτήσεων ή περίοδο εν-
στάσεων, αντιδράσεις σηµειώθηκαν και στην 
πρώτη δόση των αποζηµιώσεων από τον Ια-
νό, οι οποίες αφορούσαν µόνο καλλιεργητές 
µε ζηµιά στο 100%, µε τους υπόλοιπους πλη-
γέντες να απαιτούν χρονοδιάγραµµα πληρω-
µών και τους αρµόδιους να µιλούν για ολο-
κλήρωση της εξόφλησης µέχρι τις αρχές Φε-
βρουαρίου του 2021. 

Την ίδια ώρα, οι διοικητικοί της ∆οµοκού 
συνεχίζουν τις διαδικασίες, στις οποίες επι-
δίδονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, προκειµέ-
νου να προχωρήσουν στην προκαταβολή των 
Προγραµµάτων του έτους εφαρµογής 2020. 
Αυτό σηµαίνει ότι πάνω στη δισκέτα των δι-
καιούχων της ενιαίας ενίσχυσης «δουλεύο-
νται» οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, 
οι συµπληρώσεις ελλιπών στοιχείων και οι ό-
ποιες διορθώσεις ώστε να τρέξει η πληρωµή 

της πρώτης δόσης του 70% για Βιολογικά, Α-
πονιτροποίηση, Αυτόχθονες φυλές ζώων και 
Κοµφούζιο µέχρι τις αρχές ∆εκεµβρίου. Ο κοι-
νοτικός κανονισµός ορίζει ως τελική προθε-
σµία για την εν λόγω προκαταβολή στους δι-
καιούχους την 30η Νοεµβρίου, ωστόσο τις πε-
ρισσότερες φορές επί τοις ουσίας τα χρήµατα 
µπαίνουν στα βιβλιάρια των παραγωγών τις 
πρώτες ηµέρες του ∆εκεµβρίου, αφού εγρά-
φησαν, για το τυπικό της υπόθεσης και προς 
αποφυγήν καταλογισµών από τις Βρυξέλλες 
την οριζόµενη ηµεροµηνία. 

Για φέτος, αν και ακόµα είναι νωρίς –όπως 
αναφέρεται από τους διοικητικούς του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ- για προβλέψεις, πρώτος στόχος είναι 
να γίνει η πληρωµή µέχρι την Παρασκευή 27 
Νοεµβρίου. Αν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε 

η πίστωση των λογαριασµών θα τρέξει 1 µε 
4 ∆εκεµβρίου, µε την πληρωµή να ολοκλη-
ρώνεται ωστόσο σταδιακά εκείνες τις ηµέρες.

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου έως 16 
Νοεµβρίου για τη Βιολογική Κτηνοτροφία

Ενδεικτική της έναρξης της διαδικασίας 
πληρωµής για τη Βιολογική Γεωργία και Κτη-
νοτροφία είναι η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
σύµφωνα µε την οποία µέχρι και τη ∆ευτέρα  
16 Νοεµβρίου καλούνται οι αγρότες και κτη-
νοτρόφοι να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ε-
τήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των 
εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, προκειµέ-
νου να τρέξει η πληρωµή των Προγραµµάτων 
για το έτος εφαρµογής 2020, της Βιολογικής 
Κτηνοτροφίας και τον Αυτόχθονων Φυλών. 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται από τον Ορ-
γανισµό Πληρωµών, αυτό αφορά τους: 

-ενταγµένους δικαιούχους 2ης και 4ης  πρό-
σκλησης της ∆ράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για 
τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µε-
θόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» και 
της ∆ράσης 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατή-
ρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους 
παραγωγής στην κτηνοτροφία» και

-ενταγµένους δικαιούχους 1ης και 2ης  πρό-
σκλησης της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση α-
πειλούµενων αυτόχθονων φυλών ζώων».

Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο των απαιτού-
µενων διασταυρωτικών ελέγχων για τον υπο-
λογισµό πληρωµής προκαταβολής µέχρι τις 
30 Νοεµβρίου των Μέτρων 10 και 11, θα χρη-
σιµοποιηθούν για την πληρωµή προκαταβο-
λής τα δεδοµένα της ετήσιας απογραφής του 
ζωικού κεφαλαίου αιγοπροβάτων. 

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισηµαίνεται επίσης ό-
τι για τους δικαιούχους της ∆ράσης 10.1.09 
που έχουν δύο (2) ή περισσότερες φυλές αι-
γοπροβάτων, ή/και έχουν χοιροτροφικές εκ-
µεταλλεύσεις, πρέπει να προσκοµίσουν και το 
χειρόγραφο µητρώο µέχρι τις 18 Νοεµβρίου. 

Έλεγχος Ε9 
για διορθώσεις 
στην ενιαία
Ο ειδικός διοικητικός έλεγχος για 
τη νόµιµη κατοχή αγροτεµαχίων ή 
στοχευµένων ελέγχων µετά από 
ανάλυση κινδύνου γίνεται σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στο «Εγχειρίδιο 
διαδικασιών ολοκληρωµένου 
συστήµατος» του εκάστοτε έτους. 
Αυτό αναφέρεται στην 3η 
τροποποίηση της 85112/27-7-2015 
Εγκυκλίου για τις «∆ιαδικασίες 
ελέγχων της βασικής ενίσχυσης και 
λοιπών µέτρων στήριξης». Στόχος, 
να γίνουν οι όποιες διορθώσεις, για 
να µην υπάρξουν λάθη και 
απλήρωτοι παραγωγοί όσον αφορά 
την ενιαία ενίσχυση του 2020, είτε 
γίνει µια ενδιάµεση πληρωµή είτε 
απευθείας στην εξόφληση λίγο πριν 
τα Χριστούγεννα. 
Πιο συγκεκριµένα, από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρονται τα εξής: 
1. Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια, 
ελέγχεται η βεβαίωση δηλωθείσας 
περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του 
ιδιοκτήτη του αγροτεµαχίου και 
προσκοµίζονται τα προβλεπόµενα 
αποδεικτικά νόµιµης κατοχής όπως 
συµβόλαια, αποδεικτικό µεταγραφής 
στο υποθηκοφυλακείο, αριθµός 
κτηµατολογίου κλπ
2. Για τα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια 
ελέγχονται τα παραστατικά 
ενοικίασης που έχουν επισυναφθεί. 
Αν το παραστατικό ενοικίασης 
καλύπτει τις απαιτήσεις τότε 
ζητείται: α) Βεβαίωση δηλωθείσας 
περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του 
εκµισθωτή, β) Τίτλοι κτηµατολογίου 
(προσωρινοί ή οριστικοί) και γ) σε 
περίπτωση που ο εκµισθωτής είναι 
Νοµικό Πρόσωπο, το καταστατικό 
του εν λόγω Νοµικού Προσώπου, 
καθώς και νοµιµοποιητικά έγγραφα 
του εκπροσώπου του, που 
εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα 
µισθωτήρια.

Τελευταίο τσεκ 
για βιολογικά, 

νιτρικά και φυλές
Σε φάση διασταυρωτικών και διορθώσεων για να 

έχει ολοκληρωθεί η προκαταβολή έως 4 Δεκεμβρίου 

Περιθώριο έως τη ∆ευτέρα 16 Νοεµβρίου έχουν οι 
πληγέντες αγρότες για να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους 
στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για ζηµιές από 
τον κυκλώνα Ιανό, πέραν της απώλειας σε φυτικό και ζωικό 
κεφάλαιο, έπειτα από την απόφαση που ελήφθη από το 
υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε τον ΕΛΓΑ και την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας. Συγκεκριµένα, οι δηλώσεις ζηµίας 

αφορούν κτιριακές εγκαταστάσεις για ιδιοκτήτες (και όχι 
ενοικιαστές), εµπορεύµατα (αποθέµατα γεωργικής και 
κτηνοτροφικής παραγωγής κλπ), πρώτες ύλες (λιπάσµατα, 
ζωοτροφές κλπ), αποθηκευµένα προϊόντα, µέσα παραγωγής, 
φορτηγά αυτοκίνητα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης. 
Επισηµαίνεται ότι οι πληγέντες καλούνται να υποβάλουν 
δήλωση για τις ζηµιές που δεν έχουν δηλωθεί στα ΠΣΕΑ.

Έως 16 Νοεμβρίου δηλώσεις για πάγια λόγω Ιανού

∆ιοικητικές πράξεις
Περιθώριο µέχρι τις 31 Νοεµβρίου 
στους παραγωγούς για υποβολή 
αιτηµάτων άρσης επικάλυψης 

για το έτος αιτήσεων 2020


