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ΘΕΜΑ:              «Καταβολή ενισχύσεων σε παραγωγούς της Π.Ε. Κέρκυρας» 
 
ΣΧΕΤ:       Η Ερώτηση  5316/04-02-2019 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. 
Αντωνιάδης, σας πληροφορούµε τα εξής: 
 
Όσον αφορά στον αριθµό των δικαιούχων που αντιµετώπισαν προβλήµατα στην 
καταβολή της ενίσχυσής τους, σηµειώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην εν 
λόγω Ερώτηση αφορούν στην καταβολή της α΄ δόσης της βασικής ενίσχυσης για την 
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2018 (δηλαδή στην προκαταβολή) και όχι στην 
εξόφλησή της, η οποία ολοκληρώθηκε τον µήνα ∆εκέµβριο του έτους 2018.  
 
Ειδικότερα, επισηµαίνεται ότι για το έτος αιτήσεων 2018 ελέγχθηκαν µέσω 
τηλεπισκόπισης οι αιτήσεις 1.180 δικαιούχων µε 6.554 αγροτεµάχια. Κατά την 
καταβολή της προκαταβολής, 2.967 αγροτεµάχια είχαν κριθεί επιλέξιµα, στα 1.353 
έγινε αποµείωση της επιλέξιµης έκτασης, τα 2.201 χαρακτηρίστηκαν ως µη 
επιλέξιµα, µε αποτέλεσµα τον µηδενισµό της έκτασής τους, ενώ 33 αγροτεµάχια 
δηλώθηκαν µε έκταση µικρότερη από την ελάχιστη απαιτούµενη ώστε να είναι 
επιλέξιµα προς ενίσχυση.  
 
Μετά την πληρωµή της προκαταβολής της ΕΑΕ 2018, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προέβη σε 
επανέλεγχο των 2.201 αγροτεµαχίων της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κέρκυρας 
που χαρακτηρίστηκαν από τον έλεγχο µέσω τηλεπισκόπησης ως µη επιλέξιµα, 
συνυπολογίζοντας την ιδιαιτερότητα του νησιού ως προς τις εφαρµοζόµενες 
γεωργικές πρακτικές σε ελαιώνες. Ο επανέλεγχος είχε ολοκληρωθεί κατά την 
πληρωµή της εξόφλησης βασικής ενίσχυσης της EAE 2018 τον µήνα ∆εκέµβριο του 
έτους 2018. Μετά τον εν λόγω επανέλεγχο, τα αποτελέσµατα, όσον αφορά στην 
επιλεξιµότητα των δηλωθέντων αγροτεµαχίων, διαµορφώθηκαν ως εξής:  
 
 Τα επιλέξιµα αγροτεµάχια αυξήθηκαν σε 4.475. Σε 1.361 αγροτεµάχια έγινε 
αποµείωση της επιλέξιµης έκτασής τους, 685 αγροτεµάχια παρέµειναν 
χαρακτηρισµένα ως µη επιλέξιµα, µε αποτέλεσµα τον µηδενισµό της έκτασής τους, 
ενώ δεν άλλαξε ο αριθµός των αγροτεµαχίων που  δηλώθηκαν µε έκταση µικρότερη 
από την ελάχιστη απαιτούµενη για την καταβολή ενίσχυσης.  
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 Συνολικά στο Πληροφοριακό Σύστηµα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταχωρήθηκαν 
3.339 ενστάσεις, που αφορούσαν στο αντίστοιχο πλήθος αγροτεµαχίων. Από αυτές, 
οι 1.510 είχαν ήδη εξεταστεί πριν από την εξόφληση βασικής ενίσχυσης της EAE 
2018 που ολοκληρώθηκε τον µήνα ∆εκέµβριο του έτους 2018. Η εξέταση των 
υπόλοιπων ενστάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί, καταβάλλεται όµως κάθε προσπάθεια 
για τη συντοµότερη ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

 
Σχετικά µε τους ελέγχους µέσω τηλεπισκόπησης, σηµειώνεται ότι αυτοί 
διενεργούνται σε παραγωγούς - ΑΦΜ που το σύνολο των αγροτεµαχίων τους 
βρίσκεται εντός των ορίων της περιοχής τηλεπισκόπησης.  
 
Σηµειώνεται ότι οι παραγωγοί θα ενηµερωθούν για τα αποτελέσµατα των ενστάσεών 
τους µέσω ανακοίνωσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τα εν λόγω αποτελέσµατα θα είναι 
διαθέσιµα µέσω πρόσβασης στην ατοµική «Καρτέλα Αγρότη» κάθε παραγωγού.  
 
Μετά την εκδίκαση της ένστασής τους και την καταχώρηση των αποτελεσµάτων του 
ελέγχου, οι παραγωγοί δεν έχουν δικαίωµα εκ νέου υποβολής ένστασης µέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρµογής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω 
ενστάσεων είναι οριστικά και προσβάλλονται µόνον στα αρµόδια δικαστήρια.  
 
Τέλος, αναφέρεται ότι µε τις πληρωµές ∆εκεµβρίου της βασικής ενίσχυσης για το 
έτος αιτήσεων 2018, καταβλήθηκε από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στους παραγωγούς της 
Π.Ε. Κέρκυρας ποσό που αντιστοιχεί στο 94,84% περίπου της συνολικής αξίας των 
ενεργοποιηθέντων σε επίπεδο Π.Ε. δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης. 
 
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ 
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