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Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, για τα 

θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής: 

 

Το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής  για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, σχεδίασε την λήψη 

μέτρων στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας, σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο  λήψης 
μέτρων κρατικών ενισχύσεων  για την στήριξη της οικονομίας που θέσπισε η αριθμ. C(2020)1863 

final της 19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

Με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής εκδόθηκε η υπ’αριθμ.1338/312351/6/11/2020 (Β 4937)  

Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς : α) της 
επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Καλαμών, β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) της 

ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και 

Μελιτζάνες, και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της 

Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει»  προϋπολογισμού 37.970.046€. Στις 23 Δεκεμβρίου 2020 ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε την 

πληρωμή κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στους προαναφερόμενους 
τομείς, σε 21.465 δικαιούχους, με συνολικό ποσό 33.531.652,10 ευρώ. 

 

Πλέον των ανωτέρω, σημειώνεται ότι έχει ξεκινήσει η δρομολόγηση των διαδικασιών τόσο για την 

έγκριση από την Ε.Ε  όσο και για την ενίσχυση του προϋπολογισμού του ΥΠΑΑΤ από το Υπουργείο 

Οικονομικών για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) του θερινού καρπουζιού 

χαμηλής κάλυψης, β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής Πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών σε Τομάτες και Αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης και δ) της 

βουβαλοτροφίας με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final 

(Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Υπουργείο Οικονομικών (συνερωτώμενο στην Ερώτηση 3456/22-1-21) 

    Γραφείο κου Υπουργού 
2. Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο 
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