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ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 3709/3-3-2022 Ερώτηση.
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Μουλκιώτης, σας
πληροφορούμε τα εξής:
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρωτογενής τομέας
δοκιμάζεται τόσο από την κλιματική αλλαγή όσο και από τις οικονομικές επιπτώσεις της
πανδημίας, έκρινε 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 τους.
Ειδικά για τους πατατοπαραγωγούς, που επλήγησαν από τα περιοριστικά μέτρα αποτροπής
εξάπλωσης του κορωνοϊού, έχει ληφθεί πρόνοια από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για τη
στήριξη τους, καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας:
Συγκεκριμένα:
α) το 2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1338/312351/6-11-2020 ΚΥΑ 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» (Β’ 4937/9.11.2020), με την οποία
χορηγήθηκε ενίσχυση, συγκεκριμένα σε δικαιούχους παραγωγούς ανοιξιάτικης Πατάτας της
χώρας ύψους 11.526.178,50 ευρώ. Ειδικότερα, οι πατατοπαραγωγοί της Π.Ε. Βοιωτίας, στο
πλαίσιο της εν λόγω ΚΥΑ, πληρώθηκαν το ποσό των 261.956 ευρώ.
β) το 2021 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 720/132077/19-5-2021 ΚΥΑ με θέμα «Χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων στους τομείς: α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, β) της καλοκαιρινής και
φθινοπωρινής πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε όλη
την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης, δ) της βουβαλοτροφίας 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» (Β΄2123/21.05.2021), με την οποία
χορηγήθηκε ενίσχυση, συγκεκριμένα σε δικαιούχους παραγωγούς καλοκαιρινής, φθινοπωρινής
Πατάτας της χώρας ύψους 10.410.105,61 ευρώ. Ειδικότερα, οι πατατοπαραγωγοί της Π.Ε.
Βοιωτίας, στο πλαίσιο της εν λόγω ΚΥΑ, πληρώθηκαν το ποσό του 1.261.399 ευρώ.
γ) το 2022 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 395/67916/14.3.2022 ΚΥΑ με θέμα «Χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς: α) της επίσπορης και βιομηχανικής πατάτας και
β) της παραγωγής μανταρινιών ποικιλίας Κλημεντίνη και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού
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Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό
Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» με την οποία χορηγείται κρατική ενίσχυση στους
παραγωγούς επίσπορης και βιομηχανικής πατάτας της χώρας, ενώ το ύψος χρηματοδότησης για
το 2022 είναι 1.398.256 ευρώ. Για τους παραγωγούς επίσπορης πατάτας το ύψος της ενίσχυσης
ανέρχεται στα 205 ευρώ ανά στρέμμα ενώ για τους παραγωγούς βιομηχανικής πατάτας στα
83,92 ευρώ ανά στρέμμα και στο επόμενο διάστημα αναμένεται η πληρωμή της από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Περαιτέρω για τη στήριξη των παραγωγών πατάτας, επισημαίνεται ότι εγκρίνονται και
προωθούνται νέοι τύποι θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων για τον εκσυγχρονισμό των
εγκαταστάσεων και τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής.
Γενικά οι παραγωγοί κηπευτικών καλλιεργειών, μέσω ενισχύσεων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, έχουν τη δυνατότητα για ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις σε επίπεδο αγροτικής εκμετάλλευσης, υποβάλλοντας σχέδια βελτίωσης για
ενίσχυση, προκειμένου να πετύχουν τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων και την αύξηση ή την αναδιάρθρωση της παραγωγής τους.
Συγκεκριμένα, με τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο, μεταξύ άλλων παρέχεται η δυνατότητα
μεγαλύτερης ευελιξίας στα επενδυτικά σχέδια θερμοκηπιακών επιχειρήσεων, αυξάνοντας από
45% στο 60% τη συμμετοχή των εγκαταστάσεων στον συνολικό προϋπολογισμό του επενδυτικού
σχεδίου, έχοντας αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα αυτών των επενδυτικών, όπου το κόστος των
δαπανών εγκατάστασης του θερμοκηπίου είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος των υπόλοιπων
δαπανών.
Ως εκ τούτου, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, μαζί με τα προγράμματα του ΠΑΑ, το Ταμείο
Ανάκαμψης, το Ταμείο Εγγυοδοσίας, καθώς και το Ταμείο Μικρών Δανείων της Αναπτυξιακής
Τράπεζας, διαμορφώνουν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό πλαίσιο επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα
και τη μεταποίηση των προϊόντων του, ενισχύοντας συνολικά την αγροτική οικονομία.
Σε σχέση με τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΑ, σας διαβιβάζουμε το υπ’
αριθμ. Πρωτ. 3524/8-3-2022 σχετικό έγγραφο του Οργανισμού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:
Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3524/8-3-2022 έγγραφο του ΕΛΓΑ.
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