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Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.:  Ως Π.Α.

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ’ αριθ. 5208/13-5-2022 Ερώτηση

Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι. Λαμπρόπουλος, σας πληροφορούμε
τα εξής:

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υλοποιώντας τον σχεδιασμό του για την αξιοποίηση
των πρόσθετων πόρων που κατανεμήθηκαν στη χώρα μας για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022, εξέδωσε
στις αρχές του έτους την 5η κατά σειρά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Μέτρο 11, συνολικού
προϋπολογισμού  490  εκατ.  €,  που κατανεμήθηκε  διακριτά  σε:  α)  αροτραίες  καλλιέργειες,  β)  δέντρα-
κηπευτικά-αρωματικά  φυτά,  γ)  αιγοπρόβατα  και  βοοειδή  και  δ)  μελισσοκομία,  καθώς  και  επιμέρους
μεταξύ νέων και παλαιών βιοκαλλιεργητών. Επομένως, τα 490 εκατ. € κατανεμήθηκαν σε 8 ξεχωριστές
δράσεις, για τις οποίες διενεργήθηκε διαφορετική κατάταξη.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στήριξης και τη διεξαγωγή της πρώτης κατάταξης,
διαπιστώνεται ότι η ζήτηση ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη του διαθέσιμου προϋπολογισμού, ειδικά για τις
δράσεις  των νέων τόσο στη φυτική όσο και  στη ζωική παραγωγή.  Ειδικότερα,  ο προϋπολογισμός των
αιτήσεων στήριξης για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι απόρριψης, υπερβαίνει το  1,08 δις €, με το 60%
αυτών των  πόρων να  αφορά σε  νέους  βιοκαλλιεργητές  σε  αροτραίες  καλλιέργειες  και  αιγοπρόβατα-
βοοειδή.

Ειδικά  για  τη  Βιολογική  Κτηνοτροφία,  για  τα  αιγοπρόβατα  και  τα  βοοειδή,  ο  προϋπολογισμός  της
πρόσκλησης  ανήλθε  σε  60  εκατ.  €  για  τους  νέους  (δράση  11.1.2)  και  70  εκατ.  €  για  τους  παλαιούς
βιοκαλλιεργητές (δράση 11.2.2),  ενώ,  με  τη  λήξη της  προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στήριξης και  τη
διενέργεια της 1ης κατάταξης, εγκεκριμένοι είναι το 55% των αιτούντων για τους νέους και το 63% των
αιτούντων για τους παλαιούς βιοκαλλιεργητές. 

Το  Υπουργείο  μας  (Γενική  Γραμματεία  Ενωσιακών  Πόρων  και  Υποδομών)  εξαντλώντας  όλες  τις
χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΠΑΑ και αξιοποιώντας το εργαλείο της υπερδέσμευσης, θα κατανείμει
πρόσθετους  πόρους,  προκειμένου  να  ενταχθούν  όσο  το  δυνατόν  περισσότεροι  βιοκαλλιεργητές,  με
προτεραιότητα στη Βιολογική Κτηνοτροφία.

Σημειώνεται  ωστόσο,  ότι  το  Μέτρο  είναι  ανταγωνιστικό  και  η  ένταξη  παραγωγών  και  κτηνοτρόφων
περιορίζεται από τα χρηματικά διαθέσιμα. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :  
Βουλευτή κ. Ι. Λαμπρόπουλο
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