
            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση     :  Αχαρνών 2 

Ταχ. Κώδικας:  10432, Αθήνα 

Τηλέφωνο      :  210 212 4331 

Ηλ. Ταχυδρ.   :  koinovouleftikos@minagric.gr                 
 

 
 

Αθήνα, 4-2-2022 

Αρ. πρωτ.: 30/9087 
 
ΠΡΟΣ:  
Βουλή των Ελλήνων  
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ 
 
 

ΚΟΙΝ.:  Ως ΠΑ 

 

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση των ελαιοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου που επλήγησαν  
                από τις επιπτώσεις της κλιματικής και υγειονομικής κρίσης» 
 
ΣΧΕΤ:     Η Ερώτηση  2213/11-1-2022 
 
Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές, όπως αναφέρονται στον 
πίνακα αποδεκτών, σας πληροφορούμε τα εξής: 
 

Όσον αφορά στην ενίσχυση των ελαιοκαλλιεργητών της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Λέσβου 
μέσω de minimis (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο 
καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), ως προς το νομικό πλαίσιο, τα θέματα της εν 
λόγω χορήγησης ρυθμίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 316/2019 της Επιτροπής. Η 
περίοδος ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 
2027.  
Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών, δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο 
Παράρτημα Ι του εν λόγω Κανονισμού και ανέρχεται σε €134.272.042 και κατά παρέκκλιση σε 
€161.126.460 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού. Για όσα Κράτη-Μέλη επιλέξουν 
υψηλότερο ατομικό και εθνικό ανώτατο όριο ενίσχυσης είναι υποχρεωτική η δημιουργία και χρήση 
κεντρικού μητρώου προς επαλήθευση της μη υπέρβασης του ατομικού και εθνικού ανώτατου 
ορίου.  
Οι περιπτώσεις κατά παρέκκλιση χορήγησης εθνικής ενίσχυσης που επιτρέπεται από τις ενωσιακές 
διατάξεις, εξετάζονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων στη βάση προσκομιζόμενων στοιχείων από τους ενδιαφερομένους, ώστε να ληφθούν, 
εάν απαιτείται, μέτρα. 
 

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι, για τη στήριξη του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών 
της Π.Ε. Λέσβου, εγκρίθηκαν το έτος 2021 οκτώ Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών 
Φορέων για την περίοδο 2021-2022, στο πλαίσιο των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 611/2014 και 615/2014 
των Οργανώσεων Παραγωγών με τις εξής επωνυμίες: «Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός 
Ακρασίου», «Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεσάγρου», «Αγροτικός Ελαιουργικός 
Συνεταιρισμός Παπάδου», «Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου», «Αγροτικός 
Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Σκοπέλου», «Λαϊκός Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοκήπου», 
«Αγροτικός Συνεταιρισμός Παλαιοχωρίου» και «Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίας Παρασκευής». 
Τα Εγκεκριμένα από το Υπουργείο μας Προγράμματα Εργασίας αφορούν σε 688 ελαιοπαραγωγούς - 
μέλη των οκτώ συνεταιριστικών Οργανώσεων. Η συνολική Ενωσιακή χρηματοδότηση για τα 
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εγκεκριμένα Προγράμματα Εργασίας ανέρχεται σε 982.000 €. Η συνολική Εθνική χρηματοδότηση 
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 175.000 €. 
Τα ανωτέρω προγράμματα Εργασίας περιλαμβάνουν δράσεις στον τομέα της παρακολούθησης και 
διαχείρισης της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς, στον τομέα της 
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας (ανάπτυξη ορθών γεωργικών 
πρακτικών, τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων κ.λπ.), στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας μέσω του εκσυγχρονισμού (κατάρτιση παραγωγών, 
αντικατάσταση μη παραγωγικών δένδρων με νέα κ.λπ.), στη βελτίωση της ποιότητας του 
ελαιολάδου (βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και 
αποθεματοποίησης, παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή και στη μεταποιητική διαδικασία, 
αξιοποίηση καταλοίπων παραγωγής ελαιολάδου κ.λπ.), στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, της 
πιστοποίησης και της προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς και 
τέλος στον τομέα διάδοσης πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των οργανώσεων φορέων 
που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών.  

 
Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι, λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που δημιουργήθηκαν από 
την έξαρση της πανδημίας Covid19, κρίναμε αναγκαία τη λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης του 
πρωτογενούς τομέα, εστιάζοντας σε επί μέρους κλάδους που επλήγησαν ιδιαίτερα, με σκοπό τόσο 
την άρση των σοβαρών διαταραχών που αντιμετώπισαν όσο και τη διατήρηση της βιωσιμότητάς 
των.  
Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών της χώρας έναντι των συνεπειών της 
πανδημίας, ο τομέας της ελιάς έχει ήδη ενισχυθεί με:  
• Την ΚΥΑ 51/126068/18.05.2021 για τη χορήγηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας σε επιτραπέζια 
ελιά-λοιπές με κωδικό συστήματος ΟΠΕΚΕΠΕ 2008190, συνολικού ύψους ενίσχυσης 9.412.270€.  
• Την ΚΥΑ 1338/312351/9.11.2020 για τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στην επιτραπέζια ελιά 
ποικιλίας Καλαμών, συνολικού ύψους προϋπολογισμού 13.163.000€.  
• Την ΥΑ 2850/23.10.2020 για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 21 «Έκτακτη 
προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας COVID-19, στο πλαίσιο της οποίας έχουν καταβληθεί 126.331.277€.  
 
Πλέον των ανωτέρω, σχεδιάζουμε καθεστώς στήριξης του τομέα της καλλιέργειας της επιτραπέζιας 
ελιάς, πλην καλαμών, στην επικράτεια. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε και ανακοινώθηκε ήδη η 
ενίσχυση των υπόλοιπων ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς που δεν έχουν ενισχυθεί έως τώρα, σε όλη 
τη χώρα, με το ποσό των 40€/στρ. και συνολικό προϋπολογισμό 11.125.560€. Μέχρι στιγμής, έχουν 
ολοκληρωθεί οι κάτωθι διαδικασίες:  
 Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών το αίτημα ενίσχυσης του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου μας, ύψους 11.125.560 ευρώ. 
 Απεστάλη στην Ε.Ε. η σχετική ΚΥΑ για έγκριση.  

Μετά την έγκρισή της, η εν λόγω ΚΥΑ θα διαβιβασθεί στα συναρμόδια Υπουργεία για υπογραφή. 
 
Όσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητας του ΕΛ.Γ.Α., σημειώνουμε ότι στην περιοχή της Λέσβου ο 
Οργανισμός έχει διαθέσει το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό κατά την τελευταία διετία 2020 και 
2021 για την αξιολόγηση των ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν από ακραία καιρικά φαινόμενα και σε 
κάθε περίπτωση έχει προχωρήσει σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α. Για τις περιπτώσεις ζημιών της περιόδου 
2020-2021, οι οποίες δεν εντάσσονται στις Διατάξεις του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, σχεδιάζεται η 
αντιμετώπιση τους μέσω άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 
 
Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΕΛΓΑ, κατόπιν της επίσκεψης του Προέδρου του Οργανισμού, σε 
σχέση με την ελαιοκαλλιέργεια της Λέσβου, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1.Για την ελαιοκομική περίοδο 2020/2021 προτάθηκε από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες στη βάση 
της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας η ένταξη των ελαιοκαλλιεργειών σε πρόγραμμα de minimis 
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και η χορήγηση ενίσχυσης στα 30 €/ στρ., οριζόντια σε όλους τους ασφαλισμένους παραγωγούς. Η 
διαδικασία είναι σε εξέλιξη. 
 
2. Για τις ασφαλιστικά καλυπτόμενες από τον ΕΛ.Γ.Α. ζημιές της ανεμοθύελλας 29 και 30/11/2021, 
υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία του ΕΛΓΑ, από όλες σχεδόν τις Τ.Κ. της νήσου, 4.622 δηλώσεις ζημιάς 
που αφορούν σε 1.600.000 ελαιόδενδρα. 
Οι εκτιμήσεις των ανωτέρω ζημιών άρχισαν άμεσα και θα ολοκληρωθούν εντός του α’ 
δεκαπενθημέρου του Φεβρουαρίου, ενώ οι αντίστοιχες αποζημιώσεις στους πληγέντες παραγωγούς 
αναμένεται  να  καταβληθούν εντός του α’ τριμήνου 2022. 
 
3. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, για ένταξη μιας καλλιέργειας (π.χ. ελιών) σε πρόγραμμα Κ.Ο.Ε. 
απαιτείται η ύπαρξη ενός και μόνο κλιματικού φαινομένου (π.χ. καύσωνας) και όχι οι γενικότερες 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διότι οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές δεν προβλέπουν κρατικές 
Ενισχύσεις όταν υπάρχει συνδυασμός καιρικών συνθηκών. 

  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 

   ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   

1. Βουλευτή κ. Ι. Μπουρνού  
2. Βουλευτή κ. Τ. Αλεξιάδη 
3. Βουλευτή κ. Σ. Αραχωβίτη 
4. Βουλευτή κα Δ. Αυγέρη  
5. Βουλευτή κα Ν. Κασιμάτη  
6. Βουλευτή κα Χ. Καφαντάρη  
7. Βουλευτή κα Κ. Μάλαμα  
8. Βουλευτή κ. Κ. Μάρκου  
9. Βουλευτή κ. Θ. Μωραΐτη  
10. Βουλευτή κα Μ. Ξενογιαννακοπούλου  
11. Βουλευτή κα Π. Πούλου  
12. Βουλευτή κ. Γ. Ραγκούση 
13. Βουλευτή κ. Ν. Σαντορινιό 
14. Βουλευτή κ. Π. Σκουρολιάκο 
15. Βουλευτή κα Ο. Τελιγιορίδου  
16. Βουλευτή κ. Α. Τριανταφυλλίδη 
17. Βουλευτή κ. Σ. Φάμελλο 
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