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ΘΕΜΑ:   «Ζητήματα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και καταβολή αγροτικών   

              ενισχύσεων» 

 
ΣΧΕΤ:     Η Ερώτηση 5316/24-3-2021 
 
Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Β. 
Κεγκέρογλου, Α. Πάνας, Γ. Αρβανιτίδης, Αχμέτ Ιλχάν, Ν. Γιαννακοπούλου, 
Χ. Γκόγκας, Γ. Καμίνης, Χ. Καστανίδης, Μ. Κατρίνης, Χ. Κεφαλίδου, Ο. 
Κωνσταντινόπουλος, Δ. Κωνσταντόπουλος, Ε. Λιακούλη, Α. Λοβέρδος, Γ. 
Μουλκιώτης, Μπουρχάν Μπαράν, Δ. Μπιάγκης, Γ. Παπανδρέου, Α. Πουλάς, 
Κ. Σκανδαλίδης και  Γ. Φραγγίδης, σας πληροφορούμε τα εξής:  
 
Α. Καταβολή ενισχύσεων  
 

Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η ομαλή λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
ενός Οργανισμού που αποτελεί την «καρδιά» του Υπουργείου μας, αφού είναι 
υπεύθυνος για τις πληρωμές των αγροτών μας. Γι’ αυτό δηλώσαμε την πολιτική 
βούληση να αντιμετωπίσουμε τα χρόνια διοικητικά προβλήματά του, όσο σημαντικά 
κι αν είναι. Και δουλεύουμε γι’ αυτό, με τις εξής αρχές: 
 
Πρώτον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ να υπάρχει και να λειτουργεί για όλους τους δικαιούχους, 
χωρίς διακρίσεις, με στόχο να καταβάλλει έγκαιρα, σωστά και με διαφάνεια τις 
ενισχύσεις σε όλους τους Έλληνες αγρότες. 
 
Δεύτερον, οφείλουμε και προσπαθούμε να βρίσκουμε πρακτικές λύσεις σε σύνθετα 
προβλήματα, για να λειτουργεί αποτελεσματικά. Με διαφάνεια και υπευθυνότητα. 
 
Τρίτον, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σε ιδιωτικά συμφέροντα να σταθούν εμπόδιο στο 

καλό των αγροτών μας. 
 
Από 1.1.2021 έχουν ήδη γίνει πληρωμές ύψους 319 εκατ. €, ενώ μέχρι τις 30 
Ιουνίου θα γίνουν πληρωμές ακόμα 352 εκατ. €. Μάλιστα πρόσφατα, στις 23 
Μαρτίου 20021 έγινε νέα καταβολή στους λογαριασμούς των δικαιούχων, για τις 
αιτήσεις έτους 2020. Μέρος του ποσού αυτού αφορούσε συμπληρωματικές 
πληρωμές για το καθεστώς Βασικής Ενίσχυσης και για την Πράσινη Ενίσχυση. 
 
Η δε καταβολή του υπολοίπου, όπως προβλέπεται από τους κοινοτικούς 
κανονισμούς και το εθνικό πλαίσιο, είναι προγραμματισμένη να γίνει,  το αργότερο,  
έως τις 30 Ιουνίου 2021, κατόπιν συγκεκριμένων διαδικασιών ελέγχου, όπως 
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ορίζουν οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, έλεγχοι απαραίτητοι, αφού θα επιτρέψουν την 
δικαιότερη κατανομή τόσο του εθνικού αποθέματος όσο και συνολικά των 
ενισχύσεων. 
 
Συμπληρωματικά, οι πληρωμές για τα σχέδια βελτίωσης, τους νέους αγρότες και τα 
λοιπά μέτρα συνεχίζονται απρόσκοπτα και βρίσκονται σε εξέλιξη σύμφωνα με τη 
ροή των εισερχομένων φακέλων πληρωμής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
 
Στις 20.4.2021 καταβλήθηκαν 8,5 εκατ.€ ενίσχυσης de minimis στα ροδάκινα, ενώ 
εντός ημερών αναμένεται η καταβολή των λοιπών βασικών ενισχύσεων σε σύκα, 
βαμβάκι, θερμοκηπιακά, ανθοκομικά. Η δε πληρωμή για τις υπόλοιπες βασικές 
ενισχύσεις θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Απριλίου. 
 
Συνεπώς, αποδεικνύεται ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αδυναμία πληρωμών αλλά ότι ο 
προγραμματισμός των πληρωμών προχωράει κανονικά, με συνέπεια και 
υπευθυνότητα.  
 
Β. Λειτουργία ΟΠΕΚΕΠΕ 
 
Όσον αφορά στο θέμα για την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνουμε τα πάντα ώστε να 
διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του, πάντα με γνώμονα το 
συμφέρον του Έλληνα αγρότη. 
 
Καθώς ανέλαβα τα καθήκοντα του ΥΠΑΑ&Τ, ως εποπτεύων του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
κλήθηκα να αντιμετωπίσω διοικητικά λάθη και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων 
των προηγούμενων μηνών  αλλά και μια σειρά από δικαστικές ενέργειες που είχαν 
γίνει σε βάρος του Οργανισμού που κυριολεκτικά τον είχαν καταστήσει μη 
λειτουργικό και ουσιαστικά «μπλοκαρισμένο» από παντού. 
 
Μετά από μαραθώνιες συσκέψεις και εργώδεις προσπάθειες όλο αυτό το διάστημα, 
που σκοπό είχαν την έξοδο του Οργανισμού από την κρίση, ελήφθησαν αποφάσεις, 
τηρώντας πάντα τις διατάξεις του νόμου προς την κατεύθυνση της σταθεροποίησης 
από τη μια πλευρά και της έναρξης μιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας από την 
άλλη , που μοναδικό στόχο θα έχει την τεχνική και επιχειρησιακή αυτονομία και 
επάρκεια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την προάσπιση δηλαδή του δημοσίου συμφέροντος. 
 
Επιβεβαίωση των ανωτέρω αποτελεί το γεγονός ότι η διαδικασία για την υποβολή 
των δηλώσεων της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ξεκίνησε κανονικά, όπως είχα 
αναγγείλει στη Βουλή, εντός χρονοδιαγράμματος, καθώς το ΟΣΔΕ άνοιξε στις 15 
Απριλίου. 
 
Ως πολιτική ηγεσία και ως Κυβέρνηση δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να θέσει σε 
κίνδυνο την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα κάνουμε ό, τι ακριβώς χρειάζεται ώστε ο 
Οργανισμός να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά. 
 
Τέλος, προς περαιτέρω ενημέρωση επί του θέματος που πραγματεύεται η Ερώτηση 
5316/24-3-2021, αποστέλλεται συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. 19744/15-4-2021 
έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). 
  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

 
 
 
 

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: 
Το με αρ. πρωτ. 19744/15-4-2021 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.  
 
 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :   
1. Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου 
2. Βουλευτή κ. Α. Πάνα 
3. Βουλευτή κ. Γ. Αρβανιτίδη 
4. Βουλευτή κ. Ιλχάν Αχμέτ 
5. Βουλευτή κα Ν. Γιαννακοπούλου 
6. Βουλευτή κ. Χ. Γκόγκα 
7. Βουλευτή κ. Γ. Καμίνη 
8. Βουλευτή κ. Χ. Καστανίδη 
9. Βουλευτή κ. Μ. Κατρίνη 

10. Βουλευτή κα Χ. Κεφαλίδου 
11. Βουλευτή κ. Ο. Κωνσταντινόπουλο 
12. Βουλευτή κ. Δ. Κωνσταντόπουλο 
13. Βουλευτή κα Ε. Λιακούλη 
14. Βουλευτή κ.  Α. Λοβέρδο 
15. Βουλευτή κ. Γ. Μουλκιώτη 
16. Βουλευτή κ. Μπουρχάν Μπαράν 
17. Βουλευτή κ. Δ. Μπιάγκη 
18. Βουλευτή κ. Γ. Παπανδρέου 
19. Βουλευτή κ. Α. Πουλά 
20. Βουλευτή κ. Κ. Σκανδαλίδη 
21. Βουλευτή κ. Γ. Φραγγίδη   
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