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ΚΟΙΝ.:  Ως ΠΑ 

 

ΘΕΜΑ:  Απάντηση στην υπ΄ αριθμ. 5238/17-5-2022 Ερώτηση 
 
Σχετικά με την παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Κατρίνης, σας 
πληροφορούμε τα εξής: 
 
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Κυβέρνηση συνολικά, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο πρωτογενής τομέας δοκιμάζεται από τις οικονομικές επιπτώσεις που έχουν 
προκαλέσει οι αλλεπάλληλες παγκόσμιες κρίσεις, προχώρησαν στη λήψη στοχευμένων μέτρων 
προκειμένου ο πρωτογενής τομέας να λάβει την απαιτούμενη στήριξη για την αντιμετώπιση των 
δυσχερειών, 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. Ηλείας, στο πλαίσιο 
της εν λόγω ΚΥΑ, πληρώθηκαν το ποσό των 2.685.715,50 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. 
Ηλείας, στο πλαίσιο της εν λόγω ΚΥΑ, πληρώθηκαν το ποσό των 631.425,85 ευρώ.  
 

mailto:koinovouleftikos@minagric.gr


 - 2 - 

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 - Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 
final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (Β΄1332/23-3-2022), 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.  

Σχετικά με την έναρξη υποβολής αίτησης ενίσχυσης για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε 
όλη την Επικράτεια στους τομείς α) της επίσπορης πατάτας και β) της παραγωγής Μανταρινιών 
ποικιλίας Κλημεντίνη, σύμφωνα με την από 13-5-2022 Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει τεθεί σε 
λειτουργία το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης βάσει της αριθμ. 
395/67916/14-3-2022 προαναφερθείσας ΚΥΑ. Το διάστημα υποβολής αίτησης ορίζεται έως και 
την Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59. 

 

Ενημερωτικά, αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τη ΔΑΟΚ Ηλείας, το κόστος καλλιέργειας της πατάτας 
στην εν λόγω Π.Ε. ανέρχεται στα 26-27 λεπτά το κιλό, ενώ η πώληση αυτή τη στιγμή είναι στα 35 
λεπτά το κιλό. 
 

Όσον αφορά στους ελέγχους που διενεργούνται στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών, 
σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων - Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου 
και Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των αρμόδιων 
αρχών [Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου 
(ΠΚΠΦΠ&ΦΕ) του ΥΠΑΑΤ στην περιοχή δικαιοδοσίας τους και Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) της χώρας στην περιοχή ευθύνης 
τους] που υλοποιούν ελέγχους στον τομέα των νωπών οπωροκηπευτικών:  

 σε όλα τα στάδια εμπορίας όσον αφορά στη συμμόρφωση με τα εμπορικά πρότυπα,  

 μετά την πρωτογενή παραγωγή έως και το στάδιο της συσκευασίας – τυποποίησης όσον αφορά 
στην υγιεινή και ασφάλεια.  
Για την εισαγωγή στη χώρα προϊόντων νωπών οπωροκηπευτικών απαιτείται, υποχρεωτικά, η 
υποβολή αναγγελίας στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Εμπόρων Νωπών 
Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ). Το ΜΕΝΟ αποτελεί ταυτόχρονα:  

 σύστημα υποβολής ψηφιακών αναγγελιών διακίνησης (εισαγωγές, εξαγωγές, ενδοκοινοτικό 
εμπόριο) φορτίων νωπών οπωροκηπευτικών,  

 σύστημα διεξαγωγής ανάλυσης επικινδυνότητας επί των αναγγελιών των φορτίων νωπών 
οπωροκηπευτικών και  

 σύστημα λήψης απόφασης διενέργειας ελέγχου ή απαλλαγής ελέγχου επί των φορτίων νωπών 
οπωροκηπευτικών.  
 
Επισημαίνεται ότι στο σύνολο (100%) των εισαγόμενων φορτίων πραγματοποιείται έλεγχος 
εγγράφων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία, ενώ ο έλεγχος 
ταυτότητας και ο φυσικός έλεγχος πραγματοποιούνται μόνο στις περιπτώσεις που το 
πληροφοριακό σύστημα του ΜΕΝΟ θα υποδείξει. Επιπρόσθετα, διενεργούνται και έλεγχοι για 
την ασφάλεια και υγιεινή βάσει προγράμματος που καταρτίζεται από το Τμήμα Ποιοτικού 
Ελέγχου και Ασφάλειας Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης της Διεύθυνσης Ποιότητας και 
Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, βάσει ανάλυσης κινδύνου και επικαιροποιείται ανά 
διαστήματα. 
 
Στις περιπτώσεις που τα εισαγόμενα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με την Ενωσιακή και Εθνική 
νομοθεσία, οι ενέργειες είναι οι ακόλουθες κατά περίπτωση: απαγόρευση εισαγωγής και, στη 
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συνέχεια, καταστροφή ή επαναποστολή ή αλλαγή χρήσης ή διορθωτικές ενέργειες (αλλαγή 
σήμανσης, ανασυσκευασία, διαλογή κ.ά.).  
 
Η ως άνω αρμόδια Διεύθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ εποπτεύει και 
συντονίζει τη διενέργεια εντατικών ελέγχων μετά το στάδιο της εισαγωγής μέχρι το στάδιο της 
τελικής διάθεσης, προκειμένου να προστατέψει τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και να αποφύγει 
φαινόμενα «ελληνοποιήσεων» εισαγόμενων ποιοτικά υποβαθμισμένων, ατυποποίητων και 
ενδεχομένως επικίνδυνων προϊόντων, όπως έγινε πρόσφατα με το υπ’ αριθμ. 440/101331/13-04-
2022 έγγραφο με θέμα «Εντατικοί έλεγχοι στην εμπορία και διακίνηση νωπών 
οπωροκηπευτικών», τα οποία:  

 Ανταγωνίζονται αθεμίτως τα εγχώρια προϊόντα.  

 Παραπλανούν τον καταναλωτή.  

 Θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.  
 
Περαιτέρω, αναφέρεται ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τα ΠΚΠΦΠ&ΦΕ αλλά και τις 
ΔΑΟΚ σε όλη την Επικράτεια, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια και παρέχοντας οδηγίες 
για ομοιόμορφη εφαρμογή της νομοθεσίας και διασφάλιση του συμφέροντος όλων των νόμιμων 
επιχειρήσεων και των παραγωγών. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται μη συμμορφώσεις, 
επιβάλλονται άμεσα οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4235/2014 
(Α΄32) και των εφαρμοστικών διατάξεών του. Οι εν λόγω κυρώσεις είναι διαθέσιμες on line στο 
σύστημα για όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, αυξάνοντας έτσι την επιχειρησιακή 
αποτελεσματικότητα του συστήματος εποπτείας και ελέγχου. 
 
Σε σχέση με τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΕΛΓΑ, σας διαβιβάζουμε το υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 6681/19-5-2022 σχετικό έγγραφό του. 
 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: 
Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6681/19-5-2022 έγγραφο του ΕΛΓΑ 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :   
Βουλευτή κ. Μ. Κατρίνη 
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