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Θέμα: Αναφορά 0816/2007, του Κωνσταντίνου Κουτσογιάννη, ελληνικής ιθαγένειας 
σχετικά με τον τρόπο είσπραξης γεωργικών κοινοτικών επιδοτήσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι παραγωγοί προεισπράττουν παρανόμως το 10% των 
γεωργικών κοινοτικών επιδοτήσεων για το επόμενο έτος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Ιανουαρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Ιουνίου 2008.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν υπόψη τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί και θα 
ζητήσουν από τις ελληνικές αρχές τις απαραίτητες διευκρινίσεις, ώστε να μπορούν να λάβουν 
θέση σχετικά με τα ζητήματα που θίγονται στην αναφορά.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η αναφορά

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι δεν του καταβάλλονται στο ακέραιο οι προβλεπόμενες, στο πλαίσιο 
της κοινής γεωργικής πολιτικής, πληρωμές, υπονοώντας ότι συντελείται παρακράτηση, και 
μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα, τμήματος των οφειλόμενων πληρωμών.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια είχαν ως 
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αποτέλεσμα να μετατραπεί από ένα σύστημα ελεγχόμενων τιμών σε ένα σύστημα όπου 
εφαρμόζεται ολοένα και μεγαλύτερη αποσύνδεση των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν οι 
γεωργοί και του πραγματικού όγκου παραγωγής. Αυτό επιτρέπει στους γεωργούς να αντιδρούν 
καλύτερα στα μηνύματα της αγοράς και, μέσω της «πολλαπλής συμμόρφωσης» που 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο των συστημάτων άμεσων πληρωμών, να ανταποκρίνονται και σε 
προτεραιότητες δημόσιας πολιτικής, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και οι ορθές 
ζωοτεχνικές πρακτικές. Επίσης, ορισμένοι προϋπολογισμοί αγροτικής ανάπτυξης 
χρηματοδοτούνται εν μέρει από μεταφορές πόρων από τους προϋπολογισμούς των άμεσων 
πληρωμών, μια διαδικασία που είναι γνωστή ως «διαφοροποίηση». Δεδομένου ότι η 
διαφοροποίηση επηρεάζει άμεσα τα ποσά που καταβάλλονται στους γεωργούς, το Κοινοβούλιο, 
στην πρόσφατη γνωμοδότησή του σχετικά με τον διαγνωστικό έλεγχο της ΚΓΠ, έδωσε ιδιαίτερη 
προσοχή στο θέμα αυτό. Έτσι, για τον ακριβή υπολογισμό των πληρωμών που πρέπει να 
καταβληθούν στους γεωργούς, όπως ο αναφέρων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορα 
στοιχεία.

Για τον λόγο αυτόν, ισχύουν διασφαλίσεις προκειμένου να αποφεύγονται σφάλματα του είδους 
που ισχυρίζεται ο αναφέρων. Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη 
χρηματοδότηση της ΚΓΠ1 προβλέπει ότι η εκτέλεση του καθήκοντος της καταβολής των 
πληρωμών δεν μπορεί να γίνει κατ’ εξουσιοδότηση των αρμόδιων εθνικών αρχών, παρότι η 
εκτέλεση ορισμένων άλλων καθηκόντων μπορεί να γίνει κατ’ εξουσιοδότησή τους. Επιπλέον, 
στο άρθρο 11 του ίδιου κανονισμού ορίζεται με πολύ σαφή τρόπο ότι οι πληρωμές πρέπει να 
καταβάλλονται στο ακέραιο στους γεωργούς.

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διατηρούν τακτική επικοινωνία με τον ελληνικό οργανισμό 
πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της οποίας ζήτησαν να παρασχεθούν οι απαιτούμενες 
διευκρινίσεις επί του θέματος αυτού. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για ενδεχόμενη 
παρακράτηση, από τον οργανισμό πληρωμών, των επιδοτήσεων που οφείλονται σε γεωργούς 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/2003 που διέπει το «καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης».
Κρίνεται, συνεπώς, ότι η Ελλάδα ενεργεί σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις που απαιτούν την 
καταβολή στο ακέραιο των πληρωμών στους γεωργούς. Παρά τα προβλήματα που υπήρξαν στο 
παρελθόν με άλλους οργανισμούς πληρωμών, όπως για παράδειγμα καθυστερήσεις στην 
καταβολή των πληρωμών, η Επιτροπή δηλώνει επί του παρόντος ικανοποιημένη ως προς τη 
συμμόρφωση του ελληνικού ΟΠΕΚΕΠΕ με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή, όπως και το Κοινοβούλιο, αποδίδει πολύ μεγάλη προσοχή στο ζήτημα της ορθής 
καταβολής των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς και θεωρεί ότι υπάρχουν περιθώρια για 
περαιτέρω απλούστευση. Ωστόσο. στην προκειμένη περίπτωση δεν διαπιστώθηκε καμία 
παρατυπία στον τρόπο εργασίας του ελληνικού οργανισμού πληρωμών.

                                               
1Επίσημη Εφημερίδα L 209 της 11ης Αυγούστου 2005, σελίδα 1.
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